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 INTRODUÇÃO

Portfólios de investimentos 
sólidos par a períodos de 
turbulência
David Bailin   |   Diretor de Investimento

Os últimos 6 meses foram de turbulência para 
os mercados. 2019 começou com uma forte 
alta, após o movimento de venda acentuado 
no final de 2018. Entretanto, em maio de 
2019, a escalada da guerra comercial entre 
os EUA e a China e a volta dos temores de 
desaceleração fizeram com que os mercados 
financeiros devolvessem parte desses ganhos. 

Atualmente, os mercados estão refletindo uma 
situação cada vez mais instável no comércio 
mundial, bem como maior polarização política, 
tal como vimos nas eleições parlamentares na 
União Europeia. Ao invés de adotarmos uma 
posição passiva diante dos fatos, reiteramos 
nossa mensagem propagada no Outlook 
2019 – publicado em 5 de dezembro de 2018 
- de proteger os ativos através de portfólios 
sólidos para períodos de turbulência. Portfólios 
sólidos devem ser compostos por ativos de 
renda fixa globais, de qualidade, ações cujos 
lucros e dividendos estejam menos sujeitos 
aos impactos do comércio internacional, e 
investimentos alternativos que diversifiquem 
os portfólios no longo prazo. Os portfólios 
mais defensivos podem ter ficado mais 
caros, mas isto não significa que os hedges 
são caros comparativamente aos riscos. A 
nossa outra mensagem sobre fazer com 
que o dinheiro “trabalhe mais por você”, 
significa investir em uma seleção ampla e 
diversificada de bonds e outros ativos de caixa, 
abandonando a crença de que ter dinheiro 
em “caixa” é a melhor forma de administrar 
o seu portfólio nos períodos de volatilidade. 

O relatório Mid-Year Outlook 2019 é o nosso 
roteiro até o final deste ano e além. A frase 
“portfólios de investimentos sólidos para 
períodos de turbulência” reflete a nossa crença 
de que a economia e os mercados globais 
atravessaram com sucesso as dificuldades 
agudas enfrentadas no final de 2018 e início 
de 2019, particularmente em vista do recuo 
do FED quanto ao aperto monetário – veja 
o item “Sobrevoando a zona de perigo”.  

Mais uma vez, os mercados enfrentam 
a ameaça do protecionismo comercial. 
Entretanto, se os formuladores de políticas 
atuarem para conter este risco, acreditamos 
que o crescimento econômico e a valorização 
do mercado poderão se estender até 2020.

Muitos investidores ainda estão apreensivos, 
mas continuamos reforçando a importância 
de manter os portfólios totalmente investidos. 
O aumento dos lucros e o movimento 
de venda acentuado no final de 2018 
resultaram em uma queda no valor das 
ações. A inflação parece estar sob controle 
e o risco de crédito, reduzido. Entretanto, 
há vários riscos importantes, especialmente 
no que tange ao aumento da tensão entre 
os EUA e a China – veja o item “Investindo 
com cautela em 2019 e além”. Portanto, 
nossa abordagem destaca a busca de novas 
oportunidades em “terrenos” mais seguros. 

Além de nosso roteiro, apresentamos 
iniciativas para a implementação de nossas 
recomendações. O item “Oportunidades 
inteligentes para o seu portfólio” destaca 
exemplos de estratégias a serem consideradas 
no atual ambiente de “late cycle”. Elas incluem 
a busca de alta contínua de mercado e a 
proteção contra o risco de desvalorização, bem 
como uma exposição diversificada das ações 
aos nossos temas de investimento. Exploramos 
ainda, determinadas teses vitais que alguns 
dos investidores mais bem-sucedidos do 
mundo vêm seguindo consistentemente, 
demonstrando como podemos ajudar você 
a aplicá-las ao seu patrimônio – veja o 
item “Como fazemos o que fazemos”. 

Nosso intuito é estar sempre ao lado de nossos 
clientes, especialmente em momentos de 
maior volatilidade dos mercados. Para isso 
gostaríamos de discutir as ideias de nosso 
Mid-Year Outlook com você pessoalmente e 
personalizar estratégias para o seu portfólio. 

É um privilégio para nós atuar como 
advisor do seu patrimônio.
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Nove passos para fortalecer os 
portfólios em 2019 e além:

1

2

3
4

5

7

8

9

6

Não tente fazer 
“market timing” – não 
há como acertar. Preserve o valor de seu 

portfólio, diversificando-o 
globalmente e 
acrescentando ativos 
de maior qualidade.

Rebalanceie o seu 
portfólio com o seu 
gestor, conforme 
novos eventos forem 
acontecendo. 

Administre o seu 
dinheiro – todo ele – de 
forma mais cuidadosa.

Explore as 
ferramentas 
de gestão de 
risco, bem como 
estratégias com 
características 
de risco-retorno 
diferentes. 

Fique de olho nas 
oportunidades existentes em 
seu portfólio, para conseguir 
investir durante eventos 
incomuns e deslocamentos 
de mercado no curto prazo. Busque orientação com 

mais frequência para 
que possamos ajudá-lo 
a entender os dados e 
interpretar as diretrizes.

Entenda o seu 
perfil de risco. Ajuste 
o seu portfólio, caso 
as suas circunstâncias, 
ou tolerância ao risco, 
tenham mudado.

Avalie o seu portfólio 
agora. Solicite o seu 
Outlook Watchlist e 
discuta as oportunidades 
com seu Investor Advisor. 
Obtenha insights de nosso 
Global Investment Lab.
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David Bailin   |   Diretor de Investimento

Explorar os mercados globais no segundo 
semestre de 2019 e 2020 exigirá foco 
diante dos novos riscos geopolíticos e 
oportunidades econômicas, além da 
transferência dos portfólios totalmente 
investidos para “terrenos” mais seguros.

A incerteza predomina neste final de primeiro 
semestre de 2019. A escalada de tensões 
com relação ao comércio internacional é a 
principal responsável por esta incerteza. Em 
maio, o fluxo de notícias relacionadas aos 
conflitos comerciais acelerou-se rapidamente. 
Na principal batalha – entre EUA e China -, 
os chineses parecem ter endurecido a sua 
posição nas negociações. Assim, os EUA 
aumentaram as tarifas, e a China respondeu 
da mesma forma.

O âmbito da guerra comercial também foi 
ampliado. A ameaça dos EUA de impor tarifas 
sobre todas as importações do México caso 
o país não ajude a conter a imigração ilegal 
para os EUA é um evento alarmante. Às 
vésperas da publicação do Mid-Year Outlook, 
o Presidente Trump declarou que os EUA 
deixaram de designar a Índia como um “país 
em desenvolvimento”, suspendendo, portanto, 
a isenção de tarifas norte-americanas a 
muitos exportadores indianos. O Presidente 
poderá, agora, voltar o seu foco para a disputa 
comercial não resolvida entre os EUA e a 
União Europeia.

A crescente incerteza quanto ao comércio 
internacional poderá se refletir gradualmente 
nos dados econômicos. Entretanto, muito 
antes disso, esse assunto estará em pauta nas 
diretorias de empresas no mundo todo. Com 
o aumento dos riscos econômicos, líderes 
empresarias prudentes se movimentam 
rapidamente, tomando medidas para 
fortalecer os negócios e, adiando os 
investimentos de capital.

C IT I  PR IVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019

Invista com sabedoria face às 
crescentes incertezas: é hora de agir
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Esses mesmos empresários também 
enfrentam decisões difíceis sobre como 
refletir, ou não, estas alterações tarifárias nos 
preços de seus produtos. Caso a incerteza com 
relação ao comércio persista ou piore, o atraso 
nos investimentos e os aumentos de preços 
se tornarão uma crescente ameaça para o 
crescimento mundial.

As potenciais consequências são inúmeras. Já 
que os custos com tarifas serão repassados 
marginalmente aos consumidores, as margens 
de lucro diminuirão. Em seguida, o volume 
de vendas cairá. O investimento de capital 
poderia ser prejudicado, embora as empresas 
sejam forçadas a realizar investimentos para 
reconfigurar suas cadeias de suprimentos 
e garantir o fluxo de insumos básicos. As 
empresas globais acostumadas ao livre 
comércio internacional poderão enfrentar 
barreiras que não existiram durante décadas. 
As empresas menores – que não conseguem 
acumular estoques tão rapidamente e não 
possuem tanta flexibilidade financeira – ficarão 
ainda mais vulneráveis.

Acreditamos que os mercados financeiros 
globais ainda precisarão precificar todos os 
possíveis impactos da guerra comercial. A 
probabilidade de um desfecho desfavorável 
tornou-se clara recentemente. Portanto, a 
mensagem desta edição do Mid-Year Outlook 
do Citi Private Bank é clara: mantenha o seu 
portfólio “core” totalmente investido, mas 
melhore a qualidade de suas posições. Faça 
isto já! Nas páginas seguintes, discutiremos 
nossos fundamentos, bem como as ações a 
serem tomadas.

David Bailin   |   Diretor de Investimento

Os últimos meses, em retrospectiva…

Antes da recente escalada da guerra 
comercial, os primeiros meses de 2019 
testemunharam uma série de recuperações 
memoráveis. No golfe, vimos um dos maiores 
campeões de todos os tempos recuperar 
o desempenho mostrado em seu apogeu e 
vencer seu primeiro campeonato relevante em 
onze anos. No principal campeonato de clubes 
de futebol da Europa, dois times obtiveram 
vitórias aparentemente impossíveis na 
semifinal, o que resultou em uma final inglesa.

Dentro desse mesmo espírito, os mercados 
financeiros globais registraram uma 
notável recuperação, após um final de ano 
verdadeiramente aterrorizador. Logo na 
sequência do pior dezembro para as ações 
dos EUA desde a Grande Depressão de 1929, 
o S&P 500 subiu 13,7% no primeiro trimestre 
de 2019. As ações globais – representadas pelo 
MSCI World Index – subiram 12,5% no mesmo 
período, enquanto que os títulos de renda fixa 
corporativos dos EUA subiram 5%. 

Temores de que os EUA poderiam entrar 
em recessão foram exacerbados em março, 
quando a curva de juros apresentou ligeira 
inversão. Esses fatores ajudaram a desviar 
a atenção de fatos positivos, como o recuo 
do Fed na sua firme trajetória de aperto 
monetário – veja o item “Sobrevoando a zona 
de perigo”. 

Acreditamos que os 

mercados financeiros 

globais ainda precisarão 

precificar todos os 

possíveis impactos da 

guerra comercial.
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As avaliações (valuations) das ações 
foram ajustadas para baixo

Em retrospectiva, a notícia mais importante 
foi a redução significativa nas avaliações 
(valuations) das ações. Nos EUA, por exemplo, 
o lucro por ação aumentou 23% em 2018, e 
2% no primeiro trimestre de 2019. Entretanto, 
os preços das ações dos EUA não registraram 
variação no período, o que resultou em uma 
retração substancial no índice preço/lucro. 
Atualmente, esse índice está em torno de 16,8 
(média de longo prazo), nada insignificante 
considerando o atual ambiente de baixas taxas 
de juros. As ações globais são negociadas 
a um múltiplo de aproximadamente 15. Por 
outro lado, as ações de países emergentes são 
negociadas a 12,2; barato tanto em termos 
relativos como absolutos.

Embora a avaliação das ações tenha ficado 
mais atraente, estamos cientes de que 
os lucros precisam aumentar para elevar 
essa classe de ativos a um patamar mais 
alto em 2019 e 2020. A correlação entre o 
desempenho futuro das ações e os lucros 
corporativos aumentou nos últimos anos – 
figura 1. Mas, conforme pudemos observar, as 
perspectivas de crescimento dos lucros estão 
em risco devido às incertezas no comércio 
internacional.

Fonte: Haver Analytics, Bloomberg até 17 de maio de 2019. O desempenho passado não é indicativo de retornos 
futuros. Os resultados reais podem ser diferentes. Consulte o Glossário para obter as definições.

FIGURA 1. UMA CRESCENTE CORRELAÇÃO
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Inflação sob controle, flexibilização do 
risco de crédito

Enquanto o valor das ações se estabilizou 
em patamares mais baixos em 2018, a renda 
fixa disparou globalmente, em grande parte, 
devido aos baixos índices de inflação em meio 
a expectativas de crescimento econômico 
mundial moderado. Em maio, esse movimento 
de alta do mercado de renda fixa se 
perpetuou, refletindo a busca por qualidade, 
motivada por temores com relação à guerra 
comercial. Apesar da tendência de alta nos 
salários em diversas das principais economias, 
o impacto sobre os preços para o consumidor 
foi reduzido. Considerando que o atual ciclo 
econômico completa agora dez anos, a notícia 
de uma inflação controlada surge como uma 
grata surpresa.  Com isso, os estrategistas de 
política monetária podem se concentrar em 
proteger a expansão, em vez de ter de lutar 
contrapressões inflacionárias. 

Em meados de maio de 2019, o 
refinanciamento de títulos de renda fixa (high 
yield) alcançou o recorde de $72 bilhões. 
Isto reduziu os temores de estagnação no 
mercado de dívida dos EUA, após a total 
ausência de emissões em dezembro de 2018. 
Dado que os balanços dos bancos melhoraram 
sensivelmente nos EUA e na Europa desde a 
crise financeira de 2008-09, o abalo de uma 
nova crise de crédito no sistema econômico 
global parece menos provável.  

Síndrome da China, México revisitado 
e a incerteza UE-Japão

Conforme mencionado anteriormente, a 
guerra comercial entre os EUA e a China 
sofreu um inesperado revés. Após o colapso 
repentino das negociações bilaterais no dia 
5 de maio, o Presidente Trump impôs tarifas 
muito mais elevadas sobre as importações 
chinesas, e a China retaliou. Animado com a 
resiliência econômica dos EUA, o presidente 
acredita que seu país poderá absorver o 
impacto das tarifas sem grandes prejuízos. Os 
líderes chineses também parecem confiantes 
em sua posição de negociação inflexível após 
a ajuda que o pacote de políticas de fomento 
produziu em impulsionar as atividades 
de financiamento locais, o investimento 
doméstico e os mercados de ações. Os 
dois lados parecem ter subestimado a 
determinação da outra parte.

A menos que sejamos surpreendidos por 
alguma novidade no curso das negociações, 
nossa expectativa é de que a guerra comercial 
trará consequências econômicas importantes 
para os dois países. Nos EUA, as tarifas 
poderiam custar várias centenas de dólares 
por ano para as famílias de classe média 
em razão do aumento dos preços para o 
consumidor. Potencialmente, isto anularia 
uma parte do impulso que a renda das 
famílias recebeu com os cortes nos impostos 
anunciados em 2017. Com relação à China, a 
tarifação de 25% sobre as exportações para 
os EUA equivale a aproximadamente 1% do 
PIB, e a cerca de 10% a 15% do lucro das 
indústrias. O impacto também poderia atingir 
outras empresas na China. 

Não acreditamos que os EUA poderiam ter 
apoio legislativo para aprovar outro grande 
pacote de estímulo fiscal neste momento. Por 
outro lado, a China está melhor posicionada 
para ‘fazer o que for preciso’ para tentar 
manter a estabilidade econômica em meio 
à fúria da guerra comercial. Uma vez que 
a China não enfrenta pressões eleitorais a 
cada quatro anos, as autoridades chinesas 
conseguem adotar uma postura de mais longo 
prazo em relação a assuntos econômicos, 
enquanto o Presidente Trump se prepara para 
a realização, em um futuro próximo, de uma 
campanha extenuante para a sua reeleição.
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As oportunidades de hedge para ajuste 
do risco-retorno dos portfólios continuam 
baratas, com potencial para encarecerem num 
futuro próximo.

Em seu portfólio core globalmente 
diversificado, encorajamos você a aumentar a 
qualidade das ações detidas neste momento, e 
a considerar setores e estilos mais resilientes 
a choques. Caso você esteja apreensivo com 
relação às ações no ambiente de “late cycle” 
atual, lembre-se das lições que a história nos 
ensinou. Períodos como o que vivemos neste 
momento já foram o segundo período mais 
favorável para retornos – figura 2.

Para diminuir a volatilidade do portfólio, 
recomendamos posições seletivas em 
renda fixa global. Recentemente, nosso 
Comitê Global de Investimentos (GIC - 
Global Investment Committee) aumentou a 
alocação tática em renda fixa global para 
“overweight” pela primeira vez desde 2012. 
Desaconselhamos os clientes a incorrerem em 
riscos de crédito desnecessários e enfatizamos 
a importância das posições em títulos de 
renda fixa de curto e médio prazo de alta 
qualidade que já se beneficiaram das altas das 
taxas do Fed até o momento.

Diversificar globalmente e melhorar a 
qualidade de suas posições estão entre as 
decisões mais sábias que você poderá tomar 
até o final de 2019 e além Destacamos, 
também, outras teses de investimento 
vitais que poderão ajudá-lo a alcançar este 
objetivo – veja o item “Como fazemos o 
que fazemos”. Na nossa visão, estes passos 
podem ajudar na limitação de perdas em seu 
portfólio core. A seguir, mostraremos como. 

Impacto do Comércio Internacional 
sobre os Lucros por Ação

Quanto mais a guerra comercial se estender – 
e mais países forem envolvidos -, maior será o 
impacto negativo sobre o crescimento global 
e o lucro das empresas. Nossas estimativas 
variam desde um impacto negativo modesto, 
até um impacto significativo que levaria a 
uma recessão. O que sabemos, com certeza, 
é que o impacto dos desdobramentos até o 
momento é negativo. 

O que fazer: limite as perdas, não 
os retornos

Devido à expectativa de crescimento moderado 
na economia e nos lucros, aliada à inflação 
baixa, estimamos um potencial de crescimento 
modesto e contínuo para os mercados em 2019 
e 2020, mesmo diante da guerra comercial. 
Não queremos que os investidores tentem 
fazer “market timing”. Ao buscar os melhores 
resultados de investimento no longo prazo, é 
importante manter-se 100% investido, a todo 
tempo. Fazer “market timing” não funciona, 
e muitos dos que se utilizaram desse recurso 
em 2018 e 2019 não obtiveram ganhos, ou até 
mesmo sofreram perdas – veja o item “Como 
fazemos o que fazemos”. O que realmente 
importa é manter um portfólio “core” 
cuidadosamente estruturado e globalmente 
diversificado. Caso você tema uma baixa 
nos próximos anos, busque estratégias de 
mercados de capitais que ofereçam uma 
exposição inteligente aos ativos de risco, tais 
como uma participação de alta com proteção 
contra a baixa – veja o item “Oportunidades 
inteligentes para o seu portfólio”. 

Não queremos que os 

investidores tentem fazer 

“market timing”. 
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Fonte: Haver Analytics, Bloomberg, até maio de 2019. O desempenho passado não é indicativo de retornos futuros. 
Os resultados reais podem ser diferentes. Os índices não são gerenciados. Um investidor talvez não consiga investir 
diretamente em um índice. Eles são mostrados somente para fins ilustrativos.

FIGURA 2. RETORNO DE AÇÕES DOS EUA, POR FASE DE CICLO DO NEGÓCIO
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Uma importante disputa está em curso 
entre as duas superpotências econômicas 
do mundo. A atual guerra comercial entre os 
EUA e a China é apenas a manifestação mais 
óbvia deste conflito, dominando os tweets 
presidenciais e as manchetes do noticiário. 
Entretanto, as tensões subjacentes vão 
muito além do relacionamento comercial 
entre estas duas superpotências. O 
crescimento contínuo da China está 
causando conflitos com os EUA em diversos 
aspectos, trazendo implicações de longo 
alcance para os investidores.

Na esfera econômica, a China está tentando 
desafiar os EUA em áreas nas quais este país 
manteve a supremacia durante décadas. Isto 
inclui os setores de pesquisa farmacêutica e 
de biotecnologia, bem como “hightech” em 
geral, no qual ela possui a ambição declarada 
de se tornar a potência dominante até 2049. 

David Bailin   |   Diretor de Investimentos

As notícias sobre a guerra comercial são apenas o começo 
de uma significativa competição econômica global.

O seu portfólio está 
preparado para o 
“mundo G2”? 

Os EUA estão levando esta ameaça muito a 
sério, interrompendo até mesmo o acesso 
de seu concorrente a matéria prima. As 
consequências da ambição da China vão 
muito além dos negócios e da economia.

A Iniciativa “Belt-and-Road” da China é 
um caso em questão. O financiamento de 
conexões de transporte internacionais e 
outras infraestruturas no exterior tem o 
claro objetivo de reforçar a rede comercial 
da China, fortalecendo, ao mesmo tempo, 
a influência diplomática da China sobre os 
países envolvidos. A China acena para vários 
aliados de longa data dos EUA no mundo 
ocidental e também na África. Isto acontece, 
é claro, num momento em que os EUA 
adotaram uma posição mais isolacionista nas 
relações globais.

CIT I  PR IVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019
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O Citi Private Bank acredita que a disputa 
entre os EUA e a China será o foco das 
discussões de políticos, líderes de negócios e 
investidores durante muitas décadas. Desde o 
Mar da China Meridional, até a Coreia do Norte 
ou o Estreito de Taiwan, a China continuará 
exercendo crescente influência. Qualquer que 
seja o resultado da atual guerra comercial 
entre os EUA e a China, será cada vez mais 
difícil obter acordos futuros importantes 
em questões como propriedade intelectual, 
privacidade digital, acesso aos mercados 
chineses e políticas monetárias. 

O que esta crescente rivalidade entre 
as potências do “G2” significa para os 
investidores globais? Acreditamos que, desde 
que não ocorra um confronto militar direto 
entre os EUA e a China, haverá, nos próximos 
anos, inúmeras oportunidades de investimento 
de longo prazo atraentes. Ao invés de 

termos uma liderança setorial exclusiva 
e excludente, poderão surgir diversas 
empresas compartilhando esta liderança 
setorial, o que exigirá que os portfólios de 
investimentos também reflitam essa nova 
realidade. As empresas ocidentais poderão 
enfrentar restrições na China, enquanto que 
as companhias chinesas também poderão 
encontrar barreiras desalentadoras para 
operar nos mercados ocidentais. Em muitos 
outros mercados, entretanto, EUA e China 
poderão acabar se enfrentando diretamente, 
provocando um ‘choque entre titãs do G2’, 
exigindo dos investidores uma seleção mais 
cautelosa de ativos.

O Citi Private Bank está preparado para ser 
seu parceiro e guia durante esses eventos 
importantes e acredita que quanto antes você 
começar a preparar o seu portfólio para as 
novas realidades do “mundo G2”, melhor.

Desde o Mar da China  

Meridional, até a Coreia do Norte 

ou o Estreito de Taiwan, a China 

continuará exercendo crescente 

influência.
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A economia e os mercados financeiros 
globais entraram na zona de perigo no final 
de 2018. Os nove aumentos na taxa de juros 
do Federal Reserve desde 2015 – com novos 
aumentos previstos ainda para este ano – 
ajudaram a colocar em perigo a expansão 
econômica dos EUA. Entretanto, o aperto 
monetário não foi a única ameaça. Os sinais 
de crescimento lento na China e na Europa 
foram evidentes; os temores relacionados 
ao comércio internacional aumentaram; e as 
preocupações geopolíticas cresceram. Em 
meio à incerteza, os ativos de risco sofreram 
um sério deslocamento. As ações dos EUA 
registraram o pior mês de dezembro desde a 
Grande Depressão. 

O Citi Private Bank previu alguns desses 
desafios. No início de dezembro, publicamos 
o Outlook 2019 intitulado “Protegendo seus 
ativos: Portfólios de investimentos sólidos 
para períodos de turbulência”. Sugerimos 
que nossos clientes mantivessem posição 
construtiva, mas, também, fortalecessem 
seus portfólios. Após o deslocamento 
ocorrido em dezembro, recomendamos 
mudar o caixa tático para ações que 

Steven Wieting   |   Estrategista-Chefe de Investimento e Economista Chefe

Até o momento, a economia global e os mercados financeiros estão 
conseguindo “sobrevoar” a zona de perigo, mas os riscos continuam. 
Em função da apreensão por parte de muitos investidores, destacamos 
formas de buscar um melhor retorno, limitando eventuais prejuízos.

sofreram perdas e ativos de renda fixa – 
figura 1 – que, desde então, se recuperaram. 

Durante a elaboração do Mid-Year Outlook, 
notamos um aumento significativo do risco 
do comércio internacional. O colapso das 
negociações entre os EUA e a China em maio 
de 2019, bem como as ameaças comerciais 
punitivas contra o México em resposta a 
questões de imigração, escureceram o céu 
da economia mais uma vez. A recuperação 
do Tesouro dos EUA deixou mais claro o 
possível impacto negativo dessas notícias, 
já que os lucros corporativos poderão ser 
profundamente afetados se e quando as 
tarifas entrarem em vigor. Assim, vale a 
pena repetir o conselho dado pelo Citi 
Private Bank aos seus clientes. Aumentar 
a qualidade dos portfólios os tornará mais 
flexíveis e capazes de suportar as incertezas 
que despontam no horizonte. 

Portanto, até que ponto a economia e os 
mercados globais estariam fora da zona de 
perigo neste momento? O que deu errado 
e o que deu certo desde então? Como você 
deverá posicionar o seu portfólio ainda em 
2019 e em 2020?

Sobrevoando a 
zona de perigo

CIT I  PRIVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019
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*Fundos de Private Equity, Fundos Imobiliários, Fundos de Hedge. 
Observação: A Estimativa de Retorno Estratégico de Global Equities é ponderada pela composição entre índices de mercados 
desenvolvidos, no valor de +5,3%, e índices de mercados emergentes, no valor de 11,4%.

Fonte: Citi Private Bank Quant Research & Global Asset Allocation (QRGAA) e Global Investment Committee (GIC). Anualmente, a equipe 
de Quant Research & Global Asset Allocation (QRGAA) cria alocações de ativos estratégicos através da aplicação da metodologia Adaptive 
Valuation Strategy (AVS) do Citi Private Bank. O GIC oferece decisões “underweight” e “overweight” para o portfólio de Global USD sem 
Fundos de Hedge para Nível de Risco 3 conforme determinado pela estratégia AVS. As alocações estratégicas/táticas acima refletem 
a reunião do GIC realizada em 3 de junho de 2019. “Overweight”/ “underweight” = diferença entre as alocações táticas e estratégicas. 
Diferenças secundárias poderão ocorrer devido a arredondamentos. Todas as alocações estão sujeitas a alterações, a critério do GIC do 
Citi Private Bank. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem ser diferentes.

FIGURA 1. NOSSA ALOCAÇÃO DE ATIVOS E ESTIMATIVAS DE RETORNO

Alocação 

Atual (%)

Peso Ativo 

Atual – Tático x 

Estratégico (%) 

Peso Ativo 

Anterior – Tático x 

Estratégico (%)

Total do Retorno 

Acumulado Local 

até o Momento (%) 

Estimativa de 

Retorno Tático no 

prazo de 1 Ano (%)

Estimativa de 

Retorno Estratégico 

Anualizado no prazo 

de 10 Anos (%)

Global Equities 35,8 -2,0 2,0 12,6 7,0 6,2

Renda Fixa Global 39,8 -2,0 0,0 3,6 2,0 3,6

Alternativas* 21,8 n/a n/a n/a n/a 10,1

Commodities 0,0 0,0 0,0 6,5 1,0 2,2

Caixa 2,5 0,5 -2,0 0,9 2,0 3,2

Aumentar a qualidade 

dos portfólios os tornará 

mais flexíveis e capazes de 

suportar as incertezas que 

despontam no horizonte.
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O que deu errado

Em 2018, estrategistas nos EUA e em 
outros países tomaram riscos excessivos. 
O Fed parecia tratar a taxa acelerada 
de crescimento de 3% da economia dos 
EUA como se fosse permanente, e não 
impulsionada especificamente por cortes 
nos impostos. Após aumentar as taxas de 
juros quatro vezes em 2018, o Fed estimou 
mais três altas para 2019. Além disso, o Fed 
também endureceu a política monetária por 
meio da redução de $50 bilhões por mês em 
suas posições em títulos. Simultaneamente, 
o Banco Central Europeu encerrou o seu 
próprio programa de compra de títulos 
no valor de €30 bilhões por mês durante 
a turbulência registrada no mercado em 
dezembro. Simplificando, essas atividades, 
em conjunto, foram ‘demais’ para mercados 
que estavam mais frágeis do que os dados 
sugeriam naquele momento.

Um aperto monetário demasiadamente 
agressivo não era o único perigo. No 
início do ano passado, consideramos uma 
possível guerra comercial como o maior 
risco macroeconômico, embora isto não 
fosse o nosso cenário base. De fato, os EUA, 
a China e outros países aumentaram as 
tarifas, mudando o modo de fazer negócios 
de muitos produtores no mundo todo. A 
incerteza quanto à política comercial – figura 
2 – aumentou, enquanto a confiança nos 
negócios caiu em muitas regiões do mundo, 
inclusive nos EUA. 

Diante deste contexto de taxas crescentes, 
temores de uma guerra comercial e redução 
na confiança dos negócios, acreditamos que 
a probabilidade de uma recessão nos EUA 
tenha atingido o maior nível desde a Grande 
Recessão de 2008 – figura 3 -, embora o 
impacto e a magnitude das vulnerabilidades 
dos EUA sejam muito diferentes daqueles 
registrados há dez anos.

Fonte: Haver Analytics, em 19 de maio de 2019.

FIGURA 2. ÍNDICES DE INCERTEZA QUANTO À POLÍTICA COMERCIAL E MONETÁRIA

Nível de incerteza quanto à política monetária (à esquerda)

Incerteza quanto à política monetária (à direita)
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O que deu certo desde então…

O deslocamento ocorrido no mercado 
no final de 2018 foi um aviso para os 
estrategistas do mundo todo. Em dezembro 
de 2018, os mercados de crédito dos EUA 
financiaram o menor número de tomadores 
da história. As ações dos EUA caíram quase 
20% no último trimestre do ano. Felizmente, 
os estrategistas consideraram estes avisos 
um pouco antes de causarem prejuízos 
irreversíveis. O Fed excluiu aumentos 
adicionais de taxas das previsões de seu 
cenário base para 2019 e anunciou o fim 
de seus esforços para reduzir o respectivo 
balanço patrimonial, embora não antes 
de setembro de 2019. Em março, o Banco 
Central Europeu anunciou uma nova rodada 
de incentivos, informando que pretendia 
manter as taxas de juros constante ao longo 
de 2019. 

A curva de juros dos EUA – o melhor 
prognóstico de longo prazo de recessões nos 
EUA – registrou inversão no final de março. 
Porém, acreditamos que as autoridades 

monetárias agiram a tempo e a mudança de 
curso do Fed reduziu o risco de recessão.

Infelizmente, o segundo fator de risco 
que prejudicou os mercados em 2018 foi 
reativado. Conforme discutido por David 
Bailin, a força que as economias de EUA 
e China tinham no início do ano pode ter 
incentivado os dois lados a levarem o seu 
conflito adiante. A solução da questão entre 
os EUA e a China, bem como de outras 
questões comerciais, é fundamental. Se todas 
as ameaças tarifárias feitas pelos EUA contra 
a China e o México fossem maximizadas, a 
cobrança de tarifas dos importadores seria 
equivalente a 17% do lucro das empresas de 
alta capitalização dos EUA.

No entanto, caso um acordo seja fechado, 
podemos imaginar uma repercussão 
semelhante àquela vista no primeiro 
trimestre de 2019. Na ausência de um choque 
comercial grave, acreditamos que a economia 
norte-americana poderá crescer um pouco 
acima de 2%, mesmo sem a repetição dos 
cortes de impostos ocorridos em 2018. 

FIGURA 3. PROBABILIDADE ESTIMADA DE RECESSÃO NOS EUA NOS PRÓXIMOS 

SEIS MESES

Fonte: Haver Analytics, em 13 de maio de 2019.
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Enquanto isso, a China enfrentou ameaças 
semelhantes em seu crescimento cerca de 
nove meses antes dos EUA. As autoridades 
chinesas haviam tornado as políticas de 
crédito mais rigorosas, com o objetivo reduzir 
os riscos em seu sistema financeiro, embora 
às custas de algum crescimento. Entretanto, 
ao se confrontar com a guerra comercial 
dos EUA, a China passou a reverter tais 
medidas de aperto monetário adotadas no 
ano passado. Os resultados se concretizaram, 
e a China registrou um crescimento acima do 
esperado no primeiro trimestre de 2019.

Embora acreditemos que, no primeiro 
trimestre as taxas de crescimento das duas 
maiores economias do mundo – os EUA e a 
China – tenham sido ilusoriamente fortes, 
as medidas tomadas através de políticas e 
os principais indicadores sugerem que as 
duas economias manterão boas taxas de 
crescimento até 2020. 

Em outros locais, vemos razões para um 
otimismo cauteloso. Na Ásia, o crescimento 
fora da China também está se mostrando 
resiliente, com uma demanda doméstica 
crescente e um comércio intrarregional que 
permitem reduzir a dependência da Ásia em 
relação aos EUA. O aumento da participação 

FIGURE 4. CRESCIMENTO NO COMÉRCIO INTRARREGIONAL NA ÁSIA X COMÉRCIO COM OS EUA

Fonte: Haver Analytics, em 13 de maio de 2019.
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desses países no comércio da Ásia poderá 
limitar a disseminação do conflito entre 
os EUA e a China na região – figura 4. Na 
América Latina, embora a recuperação se 
mantenha abaixo da média, a região vem 
registrando algum crescimento. Mais uma 
vez, salvo uma escalada severa da guerra 
comercial na economia global, o crescimento 
poderá surpreender positivamente os 
investidores, alcançando cerca de 3%.

O retorno da fera do comércio

Apesar da resposta bem-sucedida, até o 
momento, das autoridades monetárias aos 
perigos que se apresentaram no final de 2018 
e início de 2019, permanecemos atentos às 
ameaças contra uma expansão econômica 
em curso. O Presidente Trump aumentou em 
mais 15 pontos percentuais as tarifas sobre as 
exportações chinesas para os EUA, totalizando 
$200 bilhões. O governo dos EUA anunciou 
que planeja aumentar para 25% as tarifas 
sobre todas as importações da China talvez 
um pouco antes da reunião entre Trump e o 
Presidente chinês, Xi, a ser realizada no Japão 
no final de junho. As tentativas de acordo 
anteriores foram ineficazes.

CIT I  PR IVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019



23

A vulnerabilidade não diz respeito apenas à 
China. Os consumidores e as empresas dos EUA 
terão de arcar com o custo destas novas tarifas. 

As empresas de TI dos EUA obtêm uma parcela 
considerável de 15% de suas receitas na 
China, correspondendo a quase três vezes o 
nível de outros setores norte-americanos. Da 
mesma forma, prejudicar a economia da China, 
inevitavelmente, prejudicará outros agentes, 
inclusive os exportadores de bens de capital da 
Alemanha e os produtores agrícolas dos EUA.

Não acreditamos que, por si só, o aumento de 
tarifas deterá a expansão econômica mundial. 
Mas reconhecemos que um aumento severo 
e prolongado das tarifas e contra tarifas em 
várias regiões poderia aumentar o nível dessa 
ameaça consideravelmente. Uma ampla gama 
de riscos relacionados a títulos mobiliários 
também aumentou.

Estes riscos incluem controvérsias quanto 
à imposição de sanções dos EUA contra as 
exportações de petróleo do Irã, e questões de 
segurança tecnológica que complicam ainda 
mais as relações entre os EUA e a China. 
Com exceção de períodos temporários de 
fragilidade, os mercados financeiros têm se 

mantido relativamente animados quanto ao 
desfecho destas questões. 

O risco da bolha nos bons tempos

Além do conjunto de impasses internacionais 
não solucionados, o que mais poderia colocar 
fim à atual expansão e à consequente 
tendência de alta dos ativos de risco? 

Uma possibilidade, é que o recuo do Fed no 
aperto monetário leve os mercados de crédito 
a um excesso de exuberância. O endividamento 
das companhias norte-americanas já aumentou 
tanto que a de classificação média do risco 
de crédito deteriorou-se, apesar dos 10 anos 
de expansão econômica. Num ambiente de 
baixas taxas de juros – e salvo a ocorrência 
de choques econômicos, os tomadores 
provavelmente continuarão a se alavancar, 
resultando então em um aumento de riscos 
financeiros quando houver um desaquecimento 
da economia - embora a redução nas taxas de 
juros tenda a reduzir tais riscos. Por outro lado, 
a história demonstra que este comportamento 
é consistente com ganhos sólidos no mercado 
de ações – figura 5.

FIGURA 5. TABELA DE RETORNO DA BOLHA

Fonte: The YieldBook e Haver Analytics, em 13 de maio de 2019.
Os índices não são gerenciados. Um investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles são mostrados somente para 
fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos do índice não incluem despesas, 
taxas ou encargos de vendas, que podem reduzir o desempenho. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia 
de resultados futuros. Os resultados reais podem ser diferentes.

AUMENTOS DA DÍVIDA DOS EUA

Período
Crescimento da 

dívida
Retorno do S&P 500 

durante o período

Aumento no setor de telecomunicações dos EUA (HY) 1997 - 2000 187% 110%

Volume de operações de LBO nos EUA 2004 - 2007 362% 50%

Dívida de hipotecas imobiliárias dos EUA 2002 - 2007 95% 51%

Aumento no setor de energia dos EUA (IG+HY) 2012 - 2015 88% 61%

AUMENTOS DA DÍVIDA INTERNACIONAL

Período
Crescimento da 

dívida

Retorno do S&P 500 

durante o período

Bolha imobiliária no Japão 1984 - 1989 86% 293%

Aumento da dívida da Grécia 2002 - 2007 55% 96%
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Os ativos dos Mercados Emergentes (EM) 
também poderiam vivenciar uma situação de 
“exuberância irracional”. Ao contrário dos 
bancos centrais dos mercados desenvolvidos, 
nenhum banco central dos EMs adotou 
políticas de “afrouxo monetário” (quantitative 
easing) ao longo da última década. Em parte, 
por essa razão, os preços dos ativos de EMs 
aumentaram bem menos que os preços dos 
ativos dos mercados desenvolvidos. Valuations 
relativamente baixas poderiam ser um ponto 
de partida para uma valorização exuberante, 
particularmente considerando que o Fed está 
próximo do fim do ciclo de afrouxo monetário 
– veja o item “Quando os mercados 
emergentes voltarão a ter desempenho 
superior? ”. Porém, acreditamos que isto não 
ocorra em 2019. 

 

As duas faces do populismo

Também estamos observando atentamente 
a questão política, especialmente a corrida 
presidencial dos EUA em 2020. Um aumento 
do populismo, particularmente nos EUA e na 
Europa, apresenta um claro risco econômico. A 
economia dos EUA, registrou um crescimento 
robusto nos últimos anos, enquanto a 
Europa obteve uma recuperação que muitos 
duvidavam que seria possível. Entretanto, 
os principais números do crescimento não 
traduzem toda a realidade. Tipicamente, os 
eleitores indecisos têm um grande peso no 
resultado das eleições – particularmente 
aquele cuja renda se encontra no quintil 
inferior da distribuição de renda nacional. 
Porém esses eleitores não se beneficiaram de 
forma significativa da recuperação ocorrida na 
última década – figura 6. 

As eleições parlamentares europeias, 
realizadas em maio, resultaram no maior 
número de deputados de partidos secundários 
na história. O prazo para a saída do Reino 
Unido da UE e o futuro do relacionamento 
comercial entre as duas regiões continuam 
sendo altamente incertos e potencialmente 
perturbadores. Enquanto isso, os EUA e a 
China estão buscando ferramentas com as 
quais eles possam impor uma alavancagem 
um ao outro nas próximas negociações. 

FIGURA 6. PARTICIPAÇÃO DA RENDA NO QUINTIL INFERIOR NOS EUA E NA EUROPA

Fonte: Haver Analytics, em 13 de maio de 2019.
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Há ainda uma série de considerações sobre 
o rumo da política comercial, e a escalada 
do conflito comercial entre os EUA e a 
Europa prejudicaria, particularmente, a frágil 
economia europeia. Olhando para 2020, as 
eleições presidenciais nos EUA terão, mais 
uma vez, implicações tanto no mercado 
doméstico, como no exterior. 

A vitória do Presidente Trump em 2016 implicou 
em grandes cortes de impostos corporativos, 
impulsionando o desempenho positivo das 
ações locais. Por outro lado, trouxe também 
um aumento da incerteza quanto ao comércio 
internacional. Apesar de pouco provável, existe 
ainda algum risco de que a eleição leve à 
reversão dos cortes de impostos e, até mesmo, 
a uma reviravolta no sistema de saúde dos EUA. 
Qualquer um dos cenários traria econômicas de 
proporções exageradas. 

Apesar de pouco provável, 

existe ainda algum risco 

de que a eleição leve à 

reversão dos cortes de 

impostos e, até mesmo, a 

uma reviravolta no sistema 

de saúde dos EUA.
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Fonte: The Yield Book, em 28 de maio de 2019. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os resultados reais podem 
ser diferentes.

FIGURA 7. RENDIMENTO DE RENDA FIXA GLOBAL
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Como posicionar os portfólios: 
aumento do retorno e limitação 
de perdas

Com a redução no risco de uma nova crise 
econômica, os mercados globais tiveram 
uma forte recuperação no primeiro semestre 
de 2019. As ações registraram retornos 
de dois dígitos, enquanto os mercados de 
crédito melhoraram significativamente. Isto 
aconteceu, notadamente, após a queda de 
aproximadamente 25% nos preços das ações 
em 2018, revertida apenas parcialmente. 
Apesar de termos capturado grande parte 
destes ganhos, revertemos nossas posições de 
alocação tática de ativos. 

A nova alta histórica das ações dos EUA em 
abril não foi acompanhada da mudança em 
sentimento vivenciada durante os picos no 
ano passado. Claramente, muitos investidores 
ainda estão apreensivos, o que poderia refletir 
em ganhos adicionais após a tradicional 
correção de preços de mercado que ocorre no 
verão norte-americano. 

Conforme destacamos, os desdobramentos 
do comércio – um dos dois assuntos que 
perseguiram os mercados em 2018 – são 
fundamentais. À medida que os mercados 
caem, cria-se a capacidade de aumentar 
retornos futuros. Entretanto, considerando 
os níveis atuais, podemos esperar apenas 
retornos mais normais do que aqueles 
vistos nos primeiros quatro meses de 2019. 
Com relação às ações globais, por exemplo, 
buscamos obter retornos de médios a 
altos, de um dígito. Variações comerciais 
amplas; variação significativa por país e 
setor; e, frequentemente, reações diretas 
ao noticiário político, parecem igualmente 
prováveis. Apesar de termos reduzido nos 
últimos tempos o overweight tático em ações, 
não descartaríamos um novo overweight, 
até mesmo antes do final do ciclo atual, se 
surgissem as condições ideias.

CIT I  PRIVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019
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Fonte: Citi Research, Worldscope, MSCI, Factset, em 28 de maio de 2019. Os índices não são gerenciados. Um 
investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles são mostrados somente para fins ilustrativos. 
O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os resultados reais podem ser diferentes. Todas as 
previsões são expressões de opinião, estão sujeitas à mudança sem aviso prévio e não devem ser interpretadas 
como garantia de eventos futuros.

FIGURA 8. AVALIAÇÕES DE GLOBAL EQUITIES

US SMID
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Com uma apreciação provocada por uma 
“corrida para a qualidade”, os retornos 
sobre títulos de renda fixa globais deverão 
desacelerar. Estima-se um retorno total 
de 2% em todas as regiões, bem como 
diferentes tipos de crédito – veja a figura 
1 – “Quando os mercados emergentes 
voltarão a ter um desempenho superior?” 
Além do desempenho superior, esperamos 
que nosso overweight de renda fixa cumpra 
a importante missão de diminuir o risco e a 
volatilidade geral do portfólio. 

Em janeiro de 2019, aumentamos os títulos 
de renda fixa global de underweight para 
um peso “neutro” ou “completo” pela 
primeira vez desde 2012, e, em seguida, 
para overweight no início de junho. A 
maior parte de nosso overweight de renda 
fixa permanece em títulos considerados 
alternativa de caixa. Estes incluem títulos 
de curto a médio prazo do Tesouro dos EUA, 
títulos corporativos dos EUA com grau de 
investimento, e títulos municipais dos EUA, 
cujos rendimentos cresceram graças aos 
nove aumentos nas taxas do Fed, os quais, 
possivelmente, não serão revertidos este ano. 

Depois de eliminarmos nossa ponderação 
tática de caixa inteiramente para comprar 
ações e títulos de renda fixa em janeiro, 
elevamos a nossa alocação de underweight 
máximo, para overweight de 0,5%.

Acreditamos que nossa diversificação e 
overweights específicos poderão ajudar a 
aumentar o retorno do portfólio e limitar 
perdas até o final de 2019. Insistimos na 
criação de portfólios core globalmente 
diversificados, e não recomendamos 
tentativas de fazer “market timing” – veja 
o item “Como fazemos o que fazemos”. 
No item “Foco” a seguir, examinamos o 
desempenho de nossas recomendações 
temáticas e reiteramos sua relevância 
contínua, especialmente nossa mensagem 
sobre proteção dos ativos – veja o item 
“Análise e reiteração dos nossos temas”.

Joe Fiorica e Malcolm Spittler contribuíram 
para este artigo.
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Os EUA e outras economias de mercados 
desenvolvidos (DMs) vêm utilizando políticas de 
‘flexibilização quantitativa’ (QE) para oferecer 
incentivos ao longo da última década, com 
níveis variados de sucesso. Os EUA registraram 
a recuperação econômica e de mercado mais 
forte, deixando para trás as economias da Zona 
do Euro, Reino Unido e Japão. Por outro lado, 
nenhum banco central dos mercados emergentes 
(EMs) optou por essa abordagem. Os preços e as 
avaliações dos ativos de EMs não subiram tanto 
quanto aqueles dos mercados desenvolvidos – 
figura 1. Portanto, o que poderia acontecer em 
uma eventual recessão, na qual os bancos centrais 
dos mercados desenvolvidos cortassem as taxas e, 
talvez, buscassem a QE mais uma vez?

Acreditamos que as avaliações relativamente 
modestas dos ativos de EMs preparam o cenário 
para um desempenho de longo prazo. Nossa 
metodologia de alocação estratégica de ativos 
baseada em avaliação indica que as ações de EMs 
produzirão um retorno anual de 11,4% durante a 
próxima década, comparado a 5,3% das ações 
de DMs. 

Além disso, acreditamos que a nova flexibilização 
monetária dos DMs poderia desencadear o início 
desse desempenho superior. Combinado aos grandes 
déficits orçamentários dos EUA, um futuro ciclo de 
corte de taxas do Fed que continue efetivo após uma 
recessão nos EUA poderia impulsionar o aumento 
das ações, títulos de renda fixa e moedas dos EMs.

Entretanto, prevemos que o desempenho superior 
mais significativo dos EMs ocorrerá após um 
futuro período de fragilidade econômica dos EUA. 
Nesse momento, estimamos que o Fed ainda 
estará flexibilizando a política monetária, apesar 
do estágio inicial de uma recuperação estar em 
curso, devido à tendência do banco central norte-
americano de não acompanhar o ciclo econômico. 
Portanto, será aproximadamente nesse momento, 
que, possivelmente, alocaremos nossos maiores 
overweights táticos para os EMs, em comparação 
aos DMs. Até então, estimamos que o desempenho 
dos EMs estará sujeito a retrocessos. Portanto, 
neste momento, mantemos apenas um modesto 
overweight tático para os ativos de EMs. Porém, 
enfatizamos que, provavelmente, a próxima década 
será muito mais generosa com os EMs do que foi a 
última década. 

Total Global: Índice “Bloomberg Barclays Global Aggregate”; Total dos EUA: Índice “Bloomberg Barclays US Aggregate Bond”; Títulos 
soberanos de EM em USD: Índice “Citi Emerging Market Sovereign Bond” (ESBI); Consulte o Glossário para obter as definições.

Fonte: Haver e Citi Private Bank, em 17 de maio de 2019. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os resultados 
reais podem ser diferentes. Os índices não são gerenciados. Um investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles 
são mostrados somente para fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos do 
índice não incluem despesas, taxas ou encargos de vendas, que podem reduzir o desempenho.

FIGURA 1. RETORNO DE GLOBAL EQUITIES E DE TÍTULOS DE RENDA FIXA

Quando os mercados emergentes voltarão a ter um 
desempenho superior?

FOCO |  1

AÇÃO TÍTULOS DE RENDA FIXA

Retorno  
Acumulado 

S&P 500 MSCI EM
MSCI DM  

Exceto EUA
Stoxx 600 Total Global

Total dos 
EUA

Títulos 
soberanos  
de EM USD

High Yield 
dos EUA

1 Ano 2,7% -14,0% -7,7% 1,1% -1,1% 3,5% 2,6% 4,8%

3 Anos 40,0% 30,5% 13,9% 11,8% 5,6% 6,0% 16,0% 27,6%

5 Anos 53,3% 11,8% -0,1% 18,3% 3,8% 12,7% 28,3% 25,6%

10 Anos 273,1% 98,5% 90,1% 126,1% 36,0% 44,4% 128,8% 202,0%
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Durante a elaboração do Outlook 2019, no último 
outono, estávamos preocupados com diversos riscos, 
particularmente, o estágio avançado do aperto 
monetário dos EUA. Portanto, enfatizamos tanto o 
posicionamento tático do portfólio, como os temas 
de investimento de longo prazo que abordavam essas 
preocupações. Não fazíamos ideia de quanto os nossos 
conselhos seriam oportunos. Quando publicamos o 
Outlook 2019, em 5 de dezembro, as ações dos EUA 
entravam em seu pior último mês do ano desde 1931, 
durante a Grande Depressão. 

Em nosso tema “Protegendo seus ativos”, 
argumentamos que, embora o crescimento global 
possivelmente se mantivesse durante 2019, era hora 
também, de proteger os ativos. Entre outras medidas, 
recomendamos a formação de portfólios e estratégias 
globalmente diversificados para a criação de uma 
exposição inteligente a um mercado com tendência 
de alta. Conforme indicamos, o custo para proteger as 
ações havia diminuído durante a recuperação de uma 
década até aquele momento. Menos de um mês após 
a publicação do Outlook 2019, o custo e o valor da 
proteção contra uma queda de, no mínimo, 10% nas 
ações, aumentaram em mais de 200%. Uma vez que, 
desde então, a volatilidade diminuiu, reiteramos o uso 
de proteção para as ações mais uma vez, bem como a 
diversificação global e o uso prudente da alavancagem 
nos portfólios básicos. 

No item “Faça seu dinheiro trabalhar mais”, 
recomendamos usar mais recursos do portfólio 
em investimentos que buscassem renda, o que, 
potencialmente, melhoraria o retorno; preservaria 
o patrimônio; cumpriria as exigências periódicas de 
liquidez; e ampliaria a diversificação do portfólio. 

PROTEGENDO  
SEUS ATIVOS 

PROTEÇÃO DE AÇÕES 

S&P VIX: +74% 5 de dez.  
a 24 de dez.

FAÇA SEU DINHEIRO 
TRABALHAR MAIS 

 

Retorno da alocação de títulos 
de renda fixa sobre o caixa 
acumulado no ano: +2,7%

TENDÊNCIAS INEVITÁVEIS 

 
A ASCENSÃO DA ÁSIA 

Retorno de EMs da Ásia: +7,6%
China: +12,9% acumulado no ano, 
em dólares dos EUA 

Devido às estimativas do Fed naquele momento, que 
indicavam mais aumentos na taxa de juros, preferimos 
os empréstimos com taxas flutuantes. Acreditamos que 
eles continuam sendo atrativos, considerando o nível 
relativamente elevado das taxas da política dos EUA. 
Assim, os retornos agora poderão ser menos robustos 
do que seriam se o Fed tivesse conseguido aumentar 
as taxas conforme planejado anteriormente. Os títulos 
dos EUA com taxas flutuantes parecem excessivamente 
descontados neste momento. As taxas variam de 6,7% 
para instrumentos de baixa qualidade, de curto a médio 
prazo e denominados em dólares, até 3,3% para os 
instrumentos de alta qualidade. Acreditamos que esta 
seja apenas uma das oportunidades contínuas para 
retornos potencialmente melhores sobre a liquidez 
excedente do portfólio. 

O item “Tendências inevitáveis” discutiu diversas 
forças que estão transformando o mundo à nossa 
volta. Acreditamos que a ascensão da Ásia, o aumento 
da longevidade e a revolução digital influenciam o seu 
patrimônio. Desde então, os investimentos relacionados 
à revolução digital vêm mostrando um desempenho 
maior que o desempenho associado ao tema longevidade 
– principalmente, no setor de saúde. Embora os nossos 
temas estejam relacionados ao desempenho de longo 
prazo, acreditamos que, no segundo semestre de 2019, 
poderá haver mudanças na performance relativa dos 
disruptores digitais e da área de saúde. Em nossa opinião, 
a tese de long prazo para a Ásia permanece inalterada, 
mesmo que, recentemente, tenhamos reduzido o escopo 
de nosso overweight tático de curto prazo, após o sólido 
desempenho registrado no primeiro semestre – veja o 
item “Quando os mercados emergentes voltarão a ter 
um desempenho superior? ”.

Fonte: Haver Analytics, em 13 de maio de 2019. O Índice FANG+ inclui Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Alibaba, Baidu, 
Nvidia, Tesla e Twitter. Os índices não são gerenciados. Um investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles são 
mostrados somente para fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos do índice 
não incluem despesas, taxas ou encargos de vendas, que podem reduzir o desempenho. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho 
passado não é garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem ser diferentes.

Análise e reiteração dos nossos temas para 2019

FOCO |  2

AUMENTO DA QUALIDADE DO 
PORTFÓLIO 

Empresas de alta/baixa 
capitalização dos EUA, de 5 de 
dez. até o momento: +3%

AUMENTO DA LONGEVIDADE 

Retorno global do setor de saúde 
acumulado no ano: +4,7%

REVOLUÇÃO DIGITAL

Retorno de software acumulado  
no ano: +21,5% 
Semicondutores: +16,3%
Retorno do Índice FANG+ acumulado  
no ano: +20,3%
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Nosso processo de investimento ajuda você a implementar 
a mesma disciplina vital que os investidores mais bem-
sucedidos do mundo aplicam em seus portfólios core. 

O que separa os investidores mais bem-
sucedidos daqueles que, consistentemente, 
obtêm retornos abaixo da média e 
assumem riscos desnecessários? Com base 
em nossa longa experiência aconselhando 
as famílias mais ricas do mundo, o Citi 
Private Bank acredita que a resposta é 
“disciplina”. Especificamente, acreditamos 
que os investidores mais bem-sucedidos 
são aqueles que implementam a disciplina 
de construir um portfólio core globalmente 
diversificado e com diversas classes 
de ativos), mantido no longo prazo e 
rebalanceado regularmente – veja o 
item “Invista com sabedoria face às 
crescentes incertezas: é hora de agir.” 

Como fazemos o  
que fazemos  

Criando um plano robusto para você

A construção disciplinada de um portfólio 
Core de investimentos começa com um 
plano robusto e de longo prazo.  Com base 
em seus objetivos de retorno, tolerância ao 
risco e outros critérios, determinamos seu 
mix adequado de classes de ativos globais. 
A Figura 1 exibe um exemplo de alocação 
global e diversificada. Além de ações e 
títulos de renda fixa, ela inclui  hedge funds, 
private equity e investimentos imobiliários, 
e pode também  incluir alocação nas classes 
de caixa commodities. Além da exposição 
a determinadas classes de ativos, países e 
setores, também defendemos a ênfase em 
determinados temas de investimento – veja 
o item “Análise e reiteração dos de nossos 
temas para 2019”.

C IT I  PR IVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019
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Como fazemos o  
que fazemos  

FIGURA 1. A DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL EM CLASSE MULTIATIVOS EM OPERAÇÃO

Alocação em Global USD com Hedge Funds, e 10% em ativos ilíquidos (PE & RE): Nível de Risco 3 – Alocações Táticas. Fonte: Equipe de 
Alocação Global de Ativos, Citi Private Bank Os valores entre parênteses correspondem a alocações ativas de GIC em 3 de junho de 2019. Todas 
as alocações estão sujeitas a alterações, a critério do GIC do Citi Private Bank.

OBSERVAÇÃO:  “Peso Ativo” é a diferença entre a alocação tática (círculo externo) 

e a alocação estratégica (círculo interno). 

Alocação 
Tática  

Peso  
ativo 

CAIXA 2,5% +0,5%

TÍTULOS SOBERANOS, 

DE MERCADOS 

DESENVOLVIDOS

23,7% -1,4%

TÍTULOS CORPORATIVOS 

COM GRAU DE 

INVESTIMENTO

10,7% +2,1%

“HIGH YIELD” 

DE MERCADOS 

DESENVOLVIDOS

2,0% +0,0%

DÍVIDA DE MERCADOS 

EMERGENTES
3,4% +0,9%

Alocação 
Tática  

Peso  
ativo 

5,0% +0,0% IMOBILIÁRIO

5,0% +0,0% PRIVATE EQUITY

11,8% +0,0% HEDGE FUNDS

4,7% +0,1%
AÇÕES ALL CAP 

DE MERCADOS 

EMERGENTES

4,1% -0,7%
AÇÕES DE SMALL E 

MID CAP DE MERCADOS 

DESENVOLVIDOS

27,0% -1,4%
AÇÕES DE LARGE 

CAP DE MERCADOS 

DESENVOLVIDOS 

0,0% +0,0% COMMODITIES 

Alocação Estratégica de Ativos (círculo interno)  

Alocação Tática de Ativos (círculo externo)
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Aumento da alocação em classes de 
ativos bem precificadas 

CIT I  PRIVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019

1  Adaptive Valuation Strategies: Uma nova abordagem 
para Atualização Anual da Strategic Asset Allocation 
2019,
https://www.privatebank.citigroup.net/investments/AVS_ 
Annual_full.pdf
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Nossa análise, que abrange um horizonte 

de muitas décadas, mostra que, 

normalmente, o retorno aumenta após 

uma queda nas valuations, e tende a 

diminuir após valuations mais altas. 

O gráfico apresenta o P/L atual do Índice S&P 500 ajustado ciclicamente e projetado para um período de 10 anos à 
frente, bem como o retorno anualizado total subsequente. O retorno corresponde a uma média móvel de 10 anos. 
Fonte: Haver Analytics, até 6 de maio de 2019. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Todas 
as previsões são expressões de opinião, estão sujeitas à mudança sem aviso prévio e não devem ser interpretadas 
como garantia de eventos futuros. Consulte o Glossário para obter as definições.

FIGURA 2. PROJEÇÕES DE LONGO PRAZO

CAPE (Invertido, defasagem de 10 anos)  
(à esquerda)

Retorno total anualizado de 10 anos  
(à direita)
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Fonte: Equipe de Alocação Global de Ativos, Citi Private Bank, em 31 de dezembro de 2018. A alocação Global USD representa um Nível 
de Risco 3 pela metodologia AVS, incluindo alocações em ações, renda fixa, commodities, caixa e fundos de hedge. Os níveis de risco 
são uma indicação do apetite dos clientes ao risco. Nível de Risco 3 – Tem como objetivo principal uma discreta valorização do capital 
e, em segundo lugar, a preservação do capital. Estes retornos foram calculados no nível de uma classe de ativos usando índices, e não 
refletem taxas, que reduziriam o desempenho mostrado. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os resultados reais 
podem ser diferentes.

FIGURA 3. ALOCAÇÕES GLOBAIS X ALOCAÇÕES LIMITADAS

ALOCAÇÃO RETORNO ANUALIZADO  (%) VOLATILIDADE ANUALIZADA  (%) RETORNO AJUSTADO AO RISCO

CLASSE DE MULTIATIVOS GLOBAIS 10,5 7,7 1,363

AÇÕES E TÍTULOS RENDA FIXA 

US-ONLY
9,2 9,4 0,978

AÇÕES E TÍTULOS RENDA FIXA 

US-ONLY COM 30% EM CAIXA
7,9 6,6 1,197

Aumento do retorno de longo prazo

Acreditamos que o caso para portfólios 
básicos multiativos globais e disciplinados 
não poderia ser mais claro. Ao longo das 
últimas sete décadas, tal alocação teria 
produzido um retorno anualizado antes 
de taxas de 10,5% no nível de uma classe 
de ativos  – figura 3. Por outro lado, uma 
alocação consistindo apenas de ações e 
títulos de renda fixa do mercado de melhor 
desempenho – os EUA – teria apresentado 
um retorno de 9,2%. Uma alocação de ações 
e títulos de renda fixa apenas dos EUA com 
peso de caixa de 30% teria apresentado 
retorno de apenas 7,9% por ano. Além 
disso, as alocações globais já registraram 
um desempenho mais consistente em 
comparação a classes de ativos individuais 
ao longo do tempo, aparecendo na metade 
superior da tabela de retorno em todas as 
décadas – figura 4.  

Apesar dessa evidência convincente, 
frequentemente encontramos clientes que 
evitam a diversificação em classe multiativos 
globais em seus portfólios básicos, insistindo 
em desviar suas posições para uma ou duas 
classes de ativos e/ou países, incluindo, 
frequentemente, uma grande ponderação 
de caixa. Rejeitar a tese de uma abordagem 
globalmente diversificada pode ter efeitos 
profundos no patrimônio de uma família 
ao longo do tempo. Um investimento de $1 
milhão em uma pesada alocação em caixa 
teria se transformado em $163,2 milhões 
entre 1952 e 2018, comparado a $782,0 
milhões no caso de alocação global de ativos. 

C IT I  PR IVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019
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Fonte: Factset e Citi Private Bank, equipe de Alocação Global de Ativos, em 6 de maio de 2019. Adaptative Valuation Strategies (AVS) é 
a metodologia de alocação estratégica de ativos proprietária do Private Bank. Os índices não são gerenciados. Um investidor talvez não 
consiga investir diretamente em um índice. Eles são mostrados somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia 
de retornos futuros. Os resultados reais podem ser diferentes. “Alocação de ativo” neste diagrama representa uma alocação de Nível de 
Risco 3 pela metodologia AVS, que inclui alocações em ações, renda fixa, commodities, caixa e fundos de hedge. Os níveis de risco são 
uma indicação do apetite dos clientes ao risco. Nível de Risco 3 – Tem como objetivo principal uma discreta valorização do capital e, em 
segundo lugar, a preservação do capital. Os retornos mostrados foram calculados em um nível de classe de ativos usando índices e não 
refletem taxas, que reduziriam o desempenho mostrado. O retorno ajustado ao risco é definido aqui como o índice Sharpe. Consulte o 
Glossário para obter a definição dos termos.

FIGURA 4. RETORNOS DE ALOCAÇÕES GLOBAIS X CLASSES DE ATIVOS INDIVIDUAIS

Década de 
1950s (%)

Década de 
1960s (%)

Década de 
1970s (%)

Década de 
1980s(%)

Década de 
1990s (%)

Década de 
2000 (%)

Década de 
2010 (%)

Retorno médio 
em 10 anos  (%)

Retorno 
ajustado ao 

risco*

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA 
20,8

Baixa 
Capitalização 

EUA  
15,5

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

14,4

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA 
22,8

Ações  
dos EUA 

18,2

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

12,9

Ações  
dos EUA 

12,5

Baixa 
Capitalização 

EUA  
11,9

Alocação  
de Ativos  

0,52

Ações  
dos EUA  

19,3

Ações  
dos EUA  

7,8

Baixa 
Capitalização 

EUA  
11,5

Ações  
dos EUA  

17,5

Baixa 
Capitalização 

EUA  
11,6

Títulos  
Públicos  

do G7  
6,4

Baixa 
Capitalização 

EUA  
9,5

Ações  
dos EUA  

11,4

Ações  
dos EUA  

0,48

Baixa 
Capitalização 

EUA  
16,9

Alocação  
de Ativos  

5,4

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA  
10,1

Alocação  
de Ativos  

17,4

Alocação  
de Ativos  

11,0

Grau de 
Investimento 

EUA  
6,4

Alocação  
de Ativos  

6,9

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA  
10,3

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

0,42

Alocação  
de Ativos  

12,1

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA 
5,1

Alocação  
de Ativos  

8,0

Baixa 
Capitalização 

EUA  
15,8

Títulos  
Públicos  

do G7  
8,0

Alocação  
de Ativos  

3,4

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

5,9

Alocação  
de Ativos  

9,2

Baixa 
Capitalização 

EUA  
0,37

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

5,3

Caixa 
4,1

Caixa 
6,5

Grau de 
Investimento 

EUA  
12,8

Grau de 
Investimento 

EUA  
8,0

Caixa 
2,7

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA  
4,6

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

8,0

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA 
0,36

Caixa 
2,0

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

3,5

Grau de 
Investimento 

EUA  
6,1

Títulos  
Públicos  

do G7  
12,8

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

7,7

Baixa 
Capitalização 

EUA  
2,2

Títulos  
Públicos  

do G7  
3,6

Títulos  
Públicos  

do G7  
5,7

Títulos  
Públicos  

do G7  
0,17

Títulos  
Públicos  

do G7 
0,4

Grau de 
Investimento 

EUA  
2,4

Títulos  
Públicos  

do G7  
6,1

Caixa 
9,1

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA  
7,3

Ações 
Mundiais, 

exceto EUA  
1,6

Grau de 
Investimento 

EUA  
3,4

Grau de 
Investimento 

EUA  
5,6

Grau de 
Investimento 

EUA  
0,17

Grau de 
Investimento 

EUA  
0,4

Títulos  
Públicos  

do G7  
2,4

Ações  
dos EUA  

5,8

Títulos  
Públicos de  

EMs, em dólares 
dos EUA  

6,4

Caixa 
5,0

Ações  
dos EUA  

-0,9
Caixa 

0,4
Caixa 

4,3
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Mitigando os seus riscos

Além de melhorar o retorno, a diversificação 
global tem sido o único meio eficaz de 
reduzir os riscos do portfólio core ao longo 
do tempo. Em nossa análise, uma alocação 
global registrou volatilidade mais baixa e 
produziu um maior retorno ajustado ao risco 
em comparação com uma alocação US-only 
– figura 3. Destacamos, também, o valor das 
alocações globais para a preservação de seu 
patrimônio durante as crises que ocorrem 
periodicamente em determinadas regiões do 
mundo. Por exemplo, as ações globais tiveram 
um desempenho superior em comparação às 
ações de regiões afetadas em cada uma das 
últimas cinco crises regionais que analisamos 
– figura 5.

Implementando nossas orientações 

Após criar um plano de longo prazo, 
trabalhamos junto com você para 
implementar esse plano em seu portfólio 
core. Apresentamos oportunidades globais 
que consistem em investimentos gerenciados, 
valores imobiliários individuais e estratégias 

FIGURA 5. AS ALOCAÇÕES GLOBAIS REGISTRARAM UM DESEMPENHO MELHOR EM CRISES REGIONAIS 

CRISE REGIONAL RETORNO DURANTE O PRIMEIRO ANO DA CRISE 

CRISE DA ÁSIA, 1997
ÁSIA 

-28,3

GLOBAL 

15,0

CRISE DA AMÉRICA LATINA, 1998
AMÉRICA LATINA 

-35,1

GLOBAL 

22,0

CRISE DA UE, 2011-2013
EUROPA 

-10,5

GLOBAL 

-6,9

COLAPSO DAS COMMODITIES, 2015
AMÉRICA LATINA 

-30,8

GLOBAL 

-1,8

GUERRA COMERCIAL EUA-CHINA
CHINA 

-18,7

GLOBAL 

-8,9

Diferença Média: 28,6 pontos percentuais. Fonte: Haver Analytics, até 6 de maio de 2019. O desempenho passado não é indicativo 
de retornos futuros. Quando determinamos uma alocação para o seu portfólio básico, colocamos o foco no risco de fortes perdas 
simultâneas abrangendo várias classes de ativos, que poderiam ocorrer durante uma crise. Assim, analisamos o desempenho da classe 
de ativos ao longo de muitas décadas, incluindo muitas crises. Nossa metodologia, então, estabelece uma alocação máxima para 
cada classe de ativos com base em suas piores perdas históricas, além de refletir a sua própria tolerância ao risco. Mais uma vez, isto 
contrasta com as metodologias que analisam apenas as décadas mais recentes e, portanto, excluem muitas das piores crises da história. 

de mercados de capitais. (Veja em FOCO - 
Seleção sistemática de investimentos em 
ativos alternativos).

Recomendamos que você faça uma alocação 
completa do seu portfolio e se mantenha 
totalmente investido no longo prazo. Ao 
deixar o dinheiro parado, à espera do ponto 
de entrada ideal, você acaba abrindo mão de 
retornos compostos ao longo do tempo. Da 
mesma forma, aconselhamos fortemente a 
não tentar “operar” os mercados, transitando 
de ativos de risco para caixa, e vice-versa, na 
tentativa de aproveitar altas do mercado e 
evitar baixas. Esse “market timing” poderá 
fazer com que você perca os melhores 
momentos do mercado ao longo do tempo. 
Perder os melhores 20 dias do mercado de 
ações a cada década poderia ter um impacto 
devastador sobre os retornos de longo prazo 
– figura 6.

Caso você se preocupe com o risco de 
quedas no mercado, sugerimos que você use 
determinadas estratégias de mercado de 
capitais que oferecem exposição a altas do 
mercado e protegem contra baixas. 

C IT I  PR IVATE BANKMID-YEAR OUTLOOK 2019
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Apesar dos nossos melhores esforços, nem 
todos os clientes seguem os nossos conselhos 
de forma disciplinada. Na esteira da Crise 
Financeira Global de 2008-09, a avaliação 
das ações no mundo todo indicou retornos 
subsequentes bem robustos. Entretanto, alguns 
clientes continuaram evitando a exposição 
a ações durante alguns anos após o final 
da crise, apesar da forte recuperação dos 
mercados. Mais recentemente, vimos numerosos 
casos de clientes concentrados em caixa. 
Frequentemente, esses clientes dizem que têm 
a esperança de comprar ativos de risco a preços 
mais baratos em algum momento no futuro. 

Compramos ações e crédito em 
janeiro. E você?

Os gestores do Citi Private Bank desempenham 
um papel fundamental na implementação 
de teses de investimento nos portfólios core 
de muitos clientes. Após colocar em ação 
o plano de longo prazo de cada cliente, os 
gestores rebalanceiam e alternam os portfólios 
sistematicamente ao longo do tempo. Até o 
final de 2018, por exemplo, as ações dos EUA 
e as ações globais registraram uma queda de, 
aproximadamente, 20% entre os níveis máximos 
e mínimos, o que fez com que as alocações de 
ações caíssem abaixo dos níveis da meta. 

Assim, nossos gestores rebalancearam as 
posições adicionando mais ações. No início 
de 2019, eles também implementaram a 
recomendação tática feita pelo nosso Global 

FIGURA 6. PERDENDO OS MELHORES 20 DIAS DO MERCADO DE AÇÕES EM CADA DÉCADA 

Fonte: Bloomberg, Citi Private Bank Global Investment Lab em 31 de outubro de 2018. O desempenho histórico de uma classe de ativos 
baseia-se no desempenho histórico do índice, bruto de quaisquer comissões, índices de despesas, custos de margem, ou taxas que 
poderiam reduzir o retorno ilustrado. Um investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles são mostrados somente 
para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os resultados reais podem ser diferentes.

Investment Committee (GIC) de usar todas as 
nossas posições de caixa táticas para aumentar 
as posições em ações e crédito. A decisão do GIC 
foi parcialmente fundamentada em sua análise 
de seis décadas de compra de ações dos EUA 
após quedas de 20%, com um retorno médio 
subsequente, nos prazos de 1 e 2 anos, de 23% 
e 33%, respectivamente. Acompanhando a 
tendência histórica, as Global Equities, de fato, 
continuaram registrando um retorno de dois 
dígitos nos primeiros quatro meses de 2019 – veja 
o item “Sobrevoando a zona de perigo”-, e, deste 
então, o GIC reverteu o seu overweight de ações. 

Aumente a disciplina do seu 
portfólio core 

O seu portfólio core reflete todas as teses vitais 
praticadas por investidores bem-sucedidos? 
Para descobrir, recomendamos que você solicite 
regularmente o seu relatório Outlook Watchlist 
personalizado. Este relatório descreverá em 
que medida as suas posições estão refletindo 
a alocação de longo prazo que desenvolvemos 
para você, bem como os ajustes táticos do GIC. 
Assim, o seu Investor Advisor sugerirá como 
o seu portfólio poderá ser alinhado ao plano. 
Se você ainda não fez isto, recomendamos, 
ainda, considerar a criação de um portfólio 
oportunístico, para complementar o seu portfólio 
core. Seguir estas teses poderá resultar em 
benefícios duradouros para o seu patrimônio.

Joe Fiorica contribuiu para este artigo.

17,6%

11%

Década de 

1988 a 1997

5,9%

-2,5%

Década de 

1998 a 2007

8,5%

-2,8%

Década de 

2008 a 2017
Retorno total 

anualizado do S&P

Retorno 

anualizado, sem os 

melhores 20 dias
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Classes de ativos alternativos – private 
equity, imóveis e fundos de hedge - podem, 
potencialmente, oferecer diversos benefícios 
para os portfólios básicos. Isto inclui um possível 
aumento do retorno e da diversificação. A equipe 
de Citi Investment Management Alternatives (CIM 
Alternatives) procura criar oportunidades de 
investimento importantes e oportunas envolvendo 
estas classes de ativos. Sua abordagem baseia-
se em pesquisa, e é orientada por temas de 
investimento. 

Para identificar os temas de investimento, a 
equipe de CIM Alternatives apoia-se no trabalho 
do Global Investment Committee do Private 
Bank. A equipe analisa as forças de longo prazo 
que influenciam a economia, os mercados, as 
políticas, as regulamentações e outros aspectos. 
Especificamente, a equipe busca tendências 
concretas de investimentos; aberrações do 
mercado que poderiam ser exploradas; e possíveis 
armadilhas a serem evitadas. Com base nestas 
descobertas, a equipe realiza uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa das estratégias usadas 
por gestores experientes. A equipe passa, então, 
a trabalhar junto a esses gestores, os quais 
transmitem seus rigorosos critérios de seleção 
para oferecer veículos de investimento sob medida 
aos clientes. Além de posições para os portfólios 
core, a equipe destaca possibilidades para 
portfólios oportunísticos. 

Seleção sistemática de 
investimentos em ativos 
alternativos

FOCO |  3
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Iain Armitage       Head Global de Mercados de Capitais

Rob Jasminski       Co-Head do Citi Investment Management

No ambiente de “late-cycle” atual, vemos oportunidades 
de melhorar o risco-retorno de seu portfólio. 

Construa um portfólio core globalmente 
diversificado e mantenha-o totalmente 
investido no longo prazo. Este conselho 
simples e crucial tem sido valioso há décadas. 
Dito isto, as estratégias de compra e venda 
podem ser melhoradas de forma prudente. 
A qualidade do portfólio aumentará com a 
incerteza e o amadurecimento dos ciclos do 
mercado. E, assim como adquirimos seguros 
para eventos imprevistos, também existem 
oportunidades de mudar a dinâmica de risco-
retorno dos portfólios. Um mix de estratégias 
correto pode variar bastante de acordo com a 
fase do ciclo. Considerando o atual ambiente 
de “late-cycle”, apresentamos três estratégias 
que, em nossa opinião, poderão ajudar a 
limitar as perdas de seu portfólio básico, mas 
não o seu retorno.

Busque altas e proteja-se das baixas

Permanecemos totalmente investidos em 
ações globais – veja o item “Sobrevoando a 
zona de perigo.” Embora acreditemos que 
a alta poderá continuar ao longo de 2019 e 
em 2020 caso os riscos comerciais sejam 
contidos, também admitimos que a próxima 
baixa poderia acontecer antes do esperado. 
Para os investidores que estão preocupados 

Oportunidades inteligentes 

para o seu portfólio

com o risco de outro “sell-off” de ações, 
conforme aquele visto no último trimestre de 
2018 - ou pior -, recomendamos estratégias de 
mercados de capitais que ofereçam exposição 
a altas e, simultaneamente, protejam contra 
baixas do mercado.

Digamos que você concorde com a nossa 
opinião sobre a possibilidade de a alta de 
10 anos do índice S&P 500 se estender até 
2020. Entretanto, você também acredita que 
avaliações altas – veja a figura 1 na próxima 
página – poderão deixar suas ações do S&P 
500 vulneráveis a choques. Portanto, você 
poderia pagar para utilizar uma estratégia 
de hedge que oferecesse um retorno caso o 
índice caia abaixo de um determinado nível no 
prazo de seis meses. 

Caso as suas preocupações se confirmem, e 
o índice caia ao nível mencionado acima, o 
retorno que você receberá no vencimento, em 
função da estratégia, ajudará a compensar a 
redução em suas posições em ações. Se, em 
vez disso, o mercado registrar alta até o final 
do período da estratégia, as suas ações serão 
valorizadas, embora você perca o custo pago 
para utilizar a estratégia. 
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Você poderá, até mesmo, ajustar os termos 
dessa estratégia de hedge após começar 
a usá-la. Digamos que o índice S&P 500 
tenha subido 10% durante um período 
de três meses dentro de sua estratégia 
de seis meses. Você deseja continuar 
exposto a possíveis lucros adicionais, mas 
também deseja proteger os ganhos obtidos 
aumentando o nível estabelecido para 
a sua proteção. Por um custo adicional 
relativamente pequeno pago inicialmente, 
você poderá ter o direito de alterar os 
termos da estratégia de hedge, elevando 
o nível abaixo do qual o índice S&P 500 
precisaria cair para você obter um retorno. 

Esta estratégia pode não apenas fazer 
sentido no ambiente atual, mas você 
também poderá adotá-la por um custo 
relativamente mais baixo hoje. Entretanto, 
isto poderá mudar caso os mercados 
comecem a cair. Obter proteção contra 
futuros riscos de queda é mais eficaz em 
momentos mais calmos. 

Observação: As opções envolvem risco e não são 
apropriadas para alguns investidores. Se o seu portfólio 
não estiver fortemente alinhado ao Índice S&P 500, 
você estará exposto ao risco de correlação. As taxas e 
despesas terão impacto sobre a estratégia e deverão 
ser consideradas. O link para o documento “Options 
Risk Disclosure” [Divulgação de Riscos de Opções], o 
qual descreve os riscos adicionais, está disponível na 
página 44.

Exposição defensiva a mercados 
orientados por faixas 

Em vez de registrar uma forte tendência de 
alta, ou entrar em um mercado com tendência 
de baixa, as ações também podem permanecer 
dentro de um certo nível durante algum tempo. 
Existem estratégias de mercados de capitais 
que podem buscar retorno no mercado com 
leves movimentos de alta ou baixa, e, ao mesmo 
tempo, proteger quedas mais profundas. 

Estas estratégias podem resultar em ganho, 
caso o benchmark das ações aumente ou 
diminua até determinados níveis durante os 
dois anos seguintes. Por exemplo, se as ações 
de mercados desenvolvidos aumentarem 12% 
ou caírem 18%, a estratégia pagará um retorno 
positivo de mesmo valor no vencimento. Em 
outras palavras, você poderá obter lucro com 
altas ou baixas leves nas ações ao longo de um 
horizonte de dois anos. 

Existem várias abordagens alternativas para 
a implementação desta estratégia. Diversos 
riscos poderiam ser aplicáveis, dependendo da 
abordagem de implementação escolhida. 

* “CAPE” significa Cyclically Adjusted Price to Earnings [Preço/Lucro Ajustado Ciclicamente], sendo definido como: 
Preço Atual/média de EPS de 10 anos. Os índices são todos do S&P 500. Os índices não são gerenciados. Um 
investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles são mostrados somente para fins ilustrativos. 
O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os resultados reais podem ser diferentes.

FIGURA 1. CAPE do S&P 500 
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Exposição diversificada ao crescimento 

Em nossa opinião, o seu portfólio core deve 
incluir exposição aos temas de investimento 
que identificamos a cada ano. Nossos temas 
concentram-se em forças de longo prazo que, 
de acordo com a nossa visão, transformarão a 
sociedade, a economia, os setores e os negócios. 
Estas forças incluem o aumento da longevidade 
humana, mudanças ambientais, revolução 
tecnológica e mudanças no poder econômico global 
– veja o item “Análise e reiteração dos nossos 
temas” em “Sobrevoando a zona de perigo”. 
Acreditamos que estas forças provavelmente 
persistirão ao longo de ciclos econômicos e de 
mercado, oferecendo uma possível fonte de 
crescimento concreta para o  
seu portfólio. 

Nossos temas podem ser implementados de diversas 
formas, como, por exemplo, através da compra de 
ações individuais e cestas temáticas – veja o item 
“Aproveite o poder das Recomendações de Ações 
Temáticas Globais”. Entretanto, acreditamos que as 
estratégias gerenciadas ativamente e globalmente 
diversificadas com foco em ações abrangendo 
diversos de nossos temas oferecem uma exposição 
eficiente nas condições de “late-cycle” atuais e no 
futuro.

A seleção cuidadosa de ações pode contribuir 
para o aumento dos retornos ajustados ao risco 
ao longo de um ciclo econômico completo. Alguns 
gestores ativos podem ser capazes de reduzir 
riscos em condições difíceis, talvez, melhorando 
a qualidade das posições incluídas na estratégia. 
A diversificação de temas, setores e territórios 
geográficos também pode ajudar a reduzir o risco 
em geral. Entretanto, essa diversificação não 
eliminará os riscos de queda nos mercados de 
ações, empresas com dificuldades financeiras ou 
moedas frágeis. 

Personalização de estratégias para o seu 
portfólio

O Citi Private Bank acredita que as estratégias 
discutidas aqui poderão oferecer uma exposição 
inteligente aos ativos de risco nas condições 
de “late-cycle” atuais e no futuro. Porém, você 
poderá usá-las de forma ainda mais inteligente, 
personalizando-as de acordo com o seu próprio 
portfólio core. Por exemplo, você poderá ajustar os 
termos de uma estratégia de mercados de capitais 
para refletir as suas necessidades específicas, 
incluindo os mercados envolvidos, a duração da 
estratégia, e o grau de participação e proteção 
durante períodos de alta. Da mesma forma, poderá 
ser possível construir estratégias multitemáticas 
ativas que reflitam as áreas particularmente 

importantes para você, tais como aquelas 
envolvendo questões de renda ou éticas. Caso 
você deseje explorar oportunidades de criação 
de uma exposição inteligente em seu portfólio, 
o seu Investor Advisor está preparado para 
ajudá-lo.

Ben Garrity contribuiu para este artigo.

Aproveite o poder das 
Recomendações de Ações 
Temáticas Globais

Quais são as principais forças que poderiam 
moldar o seu patrimônio ao longo dos próximos 
anos e décadas? Para ajudar você a responder 
esta questão, anualmente o Citi Private Bank 
produz um conjunto de temas de investimento que 
são publicados em nosso Outlook. Estes temas 
representam as nossas ideias de maior convicção 
de longo prazo.

Em 2019, por exemplo, nosso foco foi o 
rebalanceamento do poder econômico para a 
Ásia, o envelhecimento da população mundial, 
o impacto das tecnologias digitais nas formas 
de se fazer negócios. Na nossa nova publicação 
mensal, intitulada “Global Thematic Equity 
Recommendations” [Recomendações de Ações 
Temáticas Globais], pretendemos identificar 
subtemas e oportunidades individuais que 
ofereçam exposição aos nossos temas. 

Nesta publicação, os estrategistas do Citi Private 
Bank selecionam ações individuais com exposição 
a cada um de nossos temas, com base nos insights 
de premiados analistas institucionais de ações e 
em uma rigorosa triagem quantitativa. Além de 
oferecerem substancial exposição aos nossos temas, 
as empresas que aparecem na triagem possuem 
capitalização de mercado acima de $1 bilhão, sobre a 
qual o Citi Research emitiu classificação “buy”.

Com a combinação entre os temas preferidos 
dos estrategistas do Citi Private Bank e a cobertura 
do Citi Research de mais de 3.500 ações, você 
poderá implementar nossos temas através de uma 
variedade de estruturas de investimento. 

Para receber a publicação “Global Thematic 
Equity Recommendations”, e discutir possibilidades 
de implementação, fale com o seu Investor Advisor. 

Wietse Nijenhuis contribuiu para este ensaio.

FOCO |  4



Glossário

DEFINIÇÕES DE CLASSE DE ATIVO

Caixa é representado por Títulos Públicos TR de 3 meses dos 
EUA, que mensuram as emissões de títulos de dívida nominal, 
de taxa fixa, de 3 meses, denominados em dólar norte-
americano do Tesouro dos EUA.

A classe Commodities contém os índices compostos– GSCI 
Precious Metals Index, GSCI Energy Index, GSCI Industrial 
Metals Index e GSCI Agricultural Index – que mensuram o 
desempenho do investimento em diferentes mercados, ou 
seja, metais preciosos (por exemplo, ouro, prata), energia (por 
exemplo, petróleo, carvão), metais industriais (por exemplo, 
cobre, minério de ferro) e produtos agrícolas (por exemplo, 
soja, café), respectivamente. O Reuters/Jeffries CRB Spot 
Price Index, o índice TR/CC CRB Excess Return, uma média 
aritmética de preços futuros de commodities com ajuste 
mensal, é usado para dados históricos suplementares.

O índice Global Developed Market Equity é composto por 
índices da MSCI que capturam a representação de empresas 
de grande, média e pequena capitalização em 23 países 
de mercados desenvolvidos, conforme ponderados pela 
capitalização de mercado desses países. O índice composto 
cobre aproximadamente 95% da capitalização de mercado 
ajustada por free-float em cada país.

O índice Global Developed Investment Grade Fixed Income 
é composto pelos índices Barclays que capturam dívida com 
grau de investimento de vinte diferentes mercados de moeda 
local. O índice composto inclui títulos de renda fixa do tesouro, 
títulos públicos e títulos securitizados e corporativos com grau 
de investimento de emissores de mercados desenvolvidos. Os 
índices de mercados locais para EUA, Reino Unido e Japão são 
usados para dados históricos suplementares.

O índice Global Emerging Market Equity é composto por 
índices MSCI que capturam a representação de empresas 
de grande, média e pequena capitalização em 24 países de 
mercados emergentes tomados individualmente. O índice 
composto cobre aproximadamente 85% da capitalização de 
mercado ajustada por free-float em cada país.

O índice Global Emerging Market Fixed Income é uma 
composição dos índices Barclays que mensuram o desempenho 
de títulos de dívida de governo de mercados emergentes em 
moeda local e com taxa fixa de 19 diferentes mercados nas 
regiões da América Latina, EMEA e Ásia. O iBoxx ABF China 
Govt. Bond e o Markit iBoxx ABF Index, que compreendem 
títulos de dívida da China na moeda local, são usados para 
dados históricos suplementares.

Fundos de Hedge são compostos de gestores de investimento 
que empregam diferentes estilos de investimento, conforme 
caracterizados por diferentes subcategorias – HFRI Equity 
Long/Short: Posições compradas e vendidas principalmente 
em ações e derivativos de ações; HFRI Credit: Posições 
que incorporam títulos de renda fixa; HFRI Event Driven: 
Posições em empresas atual ou futuramente envolvidas 
em uma ampla variedade de operações corporativas; HFRI 
Relative Value: Posições baseadas em uma discrepância de 
avaliação entre diversos títulos; HFRI Multi Strategy: Posições 
baseadas na realização de um spread entre instrumentos com 
rendimento relacionados; HFRI Macro: Posições baseadas 
em oscilações de variáveis econômicas subjacentes e em seu 
impacto sobre diferentes mercados; Barclays Trader CTA 
Index: O desempenho composto de programas estabelecidos 

(Commodity Trading Advisors) com mais de quatro anos de 
histórico de desempenho. 

As características dos fundos de Private Equity são 
impulsionadas pelas características das Ações de Pequena 
Capitalização em Mercados Desenvolvidos, ajustadas por falta 
de liquidez, concentração setorial e maior alavancagem.

Os Fundos Imobiliários contêm todos os Equity REITs (US REITS 
e companhias abertas do setor imobiliário) não designados 
como Timber REITs ou Infrastructure REITs: NAREIT US REIT 
Index, NAREIT Canada REIT Index, NAREIT UK REIT Index, 
NAREIT Switzerland REIT Index, NAREIT Euro-zone REIT Index, 
NAREIT Japan REIT Index, NAREIT Hong Kong REIT Index, 
NAREIT Singapore REIT Index, NAREIT Australia REIT Index.

DEFINIÇÕES DOS ÍNDICES

O Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond é uma 
medida emblemática de dívida de grau de investimento global 
de vinte e quatro mercados em moeda local. Esse benchmark 
multimoedas inclui títulos de renda fixa do tesouro, públicos, 
corporativos e securitizados tanto de emissores de mercados 
desenvolvidos e emergentes.

O Índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond é um 
benchmark emblemático com base ampla que mede o mercado 
de títulos com grau de investimento denominados em dólar, 
com taxa fixa e tributáveis. O índice inclui títulos do Tesouro, 
títulos públicos e corporativos, MBS (pass-through de taxa fixa 
emitido por agências e pass-throughs de ARM híbrido), ABS e 
CMBS (emitidos por agências e não vinculados a agências).

O Índice Citi Emerging Market Sovereign Bond inclui títulos 
Brady e títulos de dívida soberana de mercados emergentes 
denominada em dólares emitidos nos mercados globais, 
no mercado dos EUA e nos mercados do Eurodólar, exceto 
empréstimos. É composto por títulos de dívida da África, Ásia, 
Europa e América Latina. Classificamos um mercado emergente 
como “soberano” com base na classificação máxima da dívida 
em moeda estrangeira de BBB+/Baa1 atribuída pela S&P ou 
Moody’s. Emissões inadimplentes estão excluídas. 

O Euro Stoxx 600 representa empresas de grande, média 
e pequena capitalização em 17 países da Europa, incluindo: 
Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, 
Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, 
Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

O Índice MSCI All Country World representa 48 mercados de 
ações desenvolvidos e emergentes. Os componentes do índice 
são ponderados pela capitalização de mercado.

O Índice MSCI AC Asia captura a representação de empresas 
de grande e média capitalização em países de Mercados 
Desenvolvidos e países de Mercados Emergentes na Ásia. Com 
967 componentes, o índice cobre aproximadamente 85% da 
capitalização do mercado ajustada por free-float em cada país.

O Índice MSCI Emerging Markets captura a representação de 
empresas de grande e média capitalização em 24 países de 
Mercados Emergentes (EM). Com 845 componentes, o índice 
cobre aproximadamente 85% da capitalização do mercado 
ajustada por free-float em cada país.
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O Índice MSCI World representa o desempenho de mais de 
1.600 ações de alta e média capitalização em 23 países de 
mercados desenvolvidos. O índice abrange aproximadamente 
85% da capitalização de mercado ajustada por free-float em 
cada país.

As ações europeias são representadas pelo Índice MSCI 
Europe, que captura representação de empresas de grande e 
média capitalização em 15 países de Mercados Desenvolvidos 
(DM) na Europa. Ele cobre aproximadamente 85% da 
capitalização do mercado ajustada por free-float do universo 
de ações dos Mercados Desenvolvidos europeus.

O Índice Standard & Poor’s 500 é um índice ponderado 
pela capitalização, que inclui uma amostra representativa das 
500 principais empresas dos principais setores da economia 
dos EUA. Embora o S&P 500 tenha como foco o segmento de 
empresas de grande capitalização de mercado, com cobertura 
de mais de 80% das ações dos EUA, ele também é um indicador 
ideal do mercado como um todo.

Os índices de incerteza são obtidos usando termos de 
mais de 2.000 jornais norte-americanos, mediante busca de 
expressões que enfatizem a incerteza envolvendo vários tipos 
de eventos políticos. “Não negociável” é uma média simples dos 
seguintes índices separados: Política Monetária, Política Fiscal, 
Impostos, Gasto Público, Saúde, Segurança Nacional, Direitos, 
Regulamento, Regulamento Financeiro, Dívida e Câmbio.

TERMINOLOGIA ADICIONAL

Correlação é uma medida estatística de como dois ativos ou 
classes de ativos se movimentam um em relação ao outro. A 
correlação é medida em uma escala de 1 a -1. A correlação “1” 
implica uma correlação positiva perfeita, e significa que os dois 
ativos ou classes de ativos se movimentam na mesma direção 
permanentemente. A correlação “-1” implica uma correlação 
negativa perfeita, de tal forma que os dois ativos ou classes de 
ativos se movimentam em direções opostas permanentemente. 
Em uma correlação “0”, não há relação entre os movimentos 
dos dois ativos ao longo do tempo. 

O índice Sharpe é uma medida de retorno ajustado ao risco, 
expressa como retorno excedente por unidade de desvio, 
normalmente denominado risco.
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Divulgações 
Em todas as circunstâncias em que a distribuição deste comunicado (“Comunicado”) estiver sujeita às normas da US 
Commodity Futures Trading Commission - CFTC, ele constituirá um convite para a realização de transações envolvendo 
derivativos, de acordo com os parágrafos 1.71 e 23.605 dos Regulamentos da US CFTC, conforme aplicável, mas não se trata 
de uma oferta vinculativa para compra/venda de qualquer instrumento financeiro.
Este comunicado é preparado pelo Citi Private Bank (“CPB”), uma unidade de negócios do Citigroup Inc. (“Citigroup”) que proporciona 
aos seus clientes acesso a uma ampla gama de produtos e serviços disponibilizados por meio do Citigroup, de suas afiliadas bancárias 
e não bancárias ao redor do mundo (conjuntamente, “Citi”). Nem todos os produtos e serviços são oferecidos por todas afiliadas ou 
estão disponíveis em todas as localidades.
O pessoal de CPB não inclui analistas de research, e as informações contidas neste Comunicado não constituem “research”, conforme 
a definição do termo no regulamento aplicável. A menos que indicado de outra forma, qualquer referência a um relatório de research 
ou recomendação de research não pretende representar um relatório integral e não deve ser considerada por si só uma recomendação 
ou relatório de research.
Este comunicado é fornecido somente para fins informativos e de discussão, a pedido do destinatário. O destinatário deve 
notificar imediatamente o CPB se, a qualquer momento, não desejar mais receber estas informações. A menos que de outra 
forma indicado, este documento (i) não constitui uma oferta ou recomendação para compra ou venda de qualquer valor mobiliário, 
instrumento financeiro ou outro produto ou serviço, nem para atrair qualquer captação ou depósito; e (ii) não constitui uma solicitação, 
se não estiver sujeita às normas da CFTC (no entanto, consulte a discussão acima sobre comunicações sujeitas às normas da CFTC); 
e (iii) não pretende ser uma confirmação oficial de qualquer transação.
A menos que expressamente indicado de outra forma, este Comunicado não leva em consideração os objetivos do investimento, perfil 
de risco ou situação financeira de qualquer indivíduo específico e, sendo assim, os investimentos mencionados neste documento podem 
não ser adequados a todos os investidores. O Citi não atua como consultor de investimentos ou outro tipo de consultor, agente fiduciário 
ou agente. As informações contidas neste documento não pretendem ser uma discussão exaustiva das estratégias ou conceitos aqui 
mencionados, nem uma assessoria fiscal ou jurídica. Os destinatários deste Comunicado devem obter orientações com base em suas 
próprias circunstâncias individuais junto a seus próprios consultores fiscais, financeiros, jurídicos, entre outros, a respeito dos riscos 
e méritos de qualquer transação antes de tomar uma decisão de investimento, e somente tomar qualquer decisão com base em seus 
próprios objetivos, experiência, perfil de risco e recursos.
As informações contidas neste Comunicado são baseadas em informações geralmente disponíveis e, embora obtidas de fontes 
consideradas confiáveis pelo Citi, não é possível garantir sua exatidão e integridade, e elas podem estar incompletas ou ser 
apresentadas em formato sumário. Qualquer suposição ou informação contida neste Comunicado constitui uma avaliação com base 
apenas na data deste documento ou em qualquer data específica, e está sujeita a mudança sem notificação prévia. Na medida em que 
este Comunicado possa conter dados históricos e informações sobre estimativas e projeções, o desempenho passado não constitui 
garantia nem indicação de resultados futuros, e os resultados futuros podem não atender às expectativas em virtude de vários fatores 
econômicos, de mercados e outros. Além disso, quaisquer projeções de risco ou retorno potencial são ilustrativas e não devem ser 
consideradas como limites máximos de um possível prejuízo ou ganho. Quaisquer estimativas, preços ou valores informados neste 
Comunicado (que não aqueles identificados como históricos) têm natureza meramente indicativa, e podem ser alterados sem notificação 
prévia, e não representam cotações firmes de preço ou porte, nem refletem o valor que o Citi pode atribuir a um valor mobiliário em seu 
estoque. As informações sobre estimativas e projeções não indicam em qual nível o Citi está preparado para realizar uma negociação 
e podem não considerar todas as suposições e condições futuras relevantes. As condições reais podem variar significativamente das 
estimativas, o que pode ter um impacto negativo sobre o valor de um instrumento.
As visões, opiniões e estimativas aqui expressas podem diferir das opiniões apresentadas por outras unidades de negócios ou afiliadas 
do Citi e não têm como finalidade prever eventos futuros, garantir resultados futuros ou servir como consultoria em investimentos, além 
de estarem sujeitas a alteração sem notificação prévia, de acordo com as condições do mercado, bem como outros fatores. O Citi 
não é obrigado a atualizar este documento e não aceita qualquer responsabilidade por prejuízos (diretos, indiretos ou imprevistos) que 
possam decorrer do uso das informações contidas neste Comunicado ou derivadas dele.
Os investimentos em instrumentos financeiros ou outros produtos envolvem riscos significativos, inclusive a possibilidade de perda 
do principal investido. Instrumentos financeiros ou outros produtos denominados em moeda estrangeira estão sujeitos a flutuações 
cambiais, que podem ter efeito adverso sobre o preço ou valor de um investimento em tais produtos. Este Comunicado não tem como 
finalidade identificar todos os riscos ou considerações importantes que possam estar relacionados à realização de qualquer transação.
Produtos estruturados podem ser altamente ilíquidos e não são adequados a todos os investidores. Mais informações podem ser 
encontradas nos documentos de divulgação dos emissores dos respectivos produtos estruturados descritos neste documento. Os 
investimentos em produtos estruturados devem ser realizados apenas por investidores experientes e sofisticados, que estejam 
dispostos e tenham a condição de assumir seus altos riscos econômicos. Os investidores devem analisar atentamente e considerar os 
possíveis riscos antes de realizar qualquer investimento.
Operações com derivativos no mercado de balcão envolvem risco e não são adequadas a todos os investidores. Produtos de investimento 
não são segurados, não têm garantia bancária ou governamental e podem perder seu valor. Antes de realizar essas operações, você 
deve: (i) certificar-se de que obteve e considerou as informações relevantes de fontes independentes e confiáveis sobre a situação 
financeira, econômica e política dos mercados relevantes; (ii) determinar se tem o conhecimento, sofisticação e experiência necessários 
em finanças, negócios e investimentos para poder avaliar os riscos envolvidos e se é capaz de arcar financeiramente com tais riscos; e 
(iii) determinar, após considerar os pontos anteriores, se as operações nos mercados de capitais são adequadas e apropriadas a seus 
objetivos financeiro, fiscal, de negócio e de investimento.
Este material pode mencionar opções reguladas pela US Securities and Exchange Commission. Antes de comprar ou vender opções, 
você deve obter e analisar a versão atual do folheto da Options Clearing Corporation, bem como as Características e os Riscos de 
Opções Padronizadas. Uma cópia do folheto pode ser obtida mediante solicitação ao Citigroup Global Markets Inc., 390 Greenwich 
Street, 3rd Floor, New York, NY 10013, ou clicando nos links a seguir, http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf e http://
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www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf e https://www.theocc.com/components/docs/
about/publications/october_2018_supplement.pdf
Se você comprar opções, a perda máxima será o prêmio. Se vender opções de venda, o risco será todo o nocional abaixo do preço 
de exercício. Se vender opções de compra, o risco será ilimitado. O lucro ou prejuízo real de qualquer negociação dependerá do preço 
ao qual as negociações forem realizadas. Os preços usados neste documento são históricos e podem não estar disponíveis quando 
sua ordem for registrada. Custos de comissão e outros custos operacionais não são considerados nesses exemplos. Negociações de 
opções em geral, e estas negociações em particular, podem não ser apropriadas a todo investidor. A menos que observado de outro 
modo, o Citi é a fonte de todos os gráficos e tabelas neste relatório. Por causa da importância das considerações fiscais para todas 
as operações com opções, o investidor que considerar as opções deve buscar a orientação de seu consultor fiscal sobre como sua 
situação fiscal será afetada pelo resultado das operações de opções contempladas. 
Nenhum dos instrumentos financeiros ou outros produtos mencionados neste Comunicado (a menos que expressamente declarado de 
outro modo) é (i) segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation ou qualquer outra autoridade governamental, ou consiste em (ii) 
depósitos ou outras obrigações do ou garantidos pelo Citi ou qualquer outra instituição depositária segurada.
O Citi geralmente atua como emissor de instrumentos financeiros e outros produtos, como formador de mercado e como comitente em 
negociações com muitos instrumentos financeiros diferentes e outros produtos, e pode-se esperar que o Citi preste ou busque prestar 
serviços de banco de investimento ou outros serviços ao emissor de tais instrumentos financeiros ou outros produtos. O autor deste 
Comunicado pode ter discutido as informações nele contidas com outros dentro ou fora do Citi, e o autor e/ou o pessoal do Citi pode 
já ter atuado com base nessas informações (inclusive negociando contas exclusivas do Citi ou comunicando as informações contidas 
neste documento a outros clientes do Citi). O Citi, o pessoal do Citi (inclusive aqueles que o autor possa ter consultado na elaboração 
deste comunicado) e os outros clientes do Citi podem deter posições compradas ou vendidas em instrumentos financeiros ou outros 
instrumentos, podem ter adquirido tais posições a preços e em condições de mercado que não estão mais disponíveis e podem ter 
interesses diferentes ou adversos do seu interesse como investidor. 
Divulgação da Circular IRS 230: O Citi e seus funcionários não atuam na prestação de, tampouco prestam, consultoria fiscal ou jurídica 
a qualquer contribuinte fora do Citi. Qualquer declaração neste Comunicado sobre questões fiscais não pretende, nem foi escrita para 
ser usada, tampouco pode ser usada por, ou servir de fundamento para, qualquer contribuinte para evitar penalidades fiscais. Qualquer 
do referido contribuinte deve buscar a orientação de um consultor fiscal independente com base em suas circunstâncias particulares.
Nem o Citi tampouco quaisquer de suas afiliadas pode assumir responsabilidade pelo tratamento fiscal de qualquer produto de 
investimento, seja ou não o investimento adquirido por meio de trust ou companhia administrado por uma afiliada do Citi. O Citi assume 
que, antes de comprometer-se em investir, o investidor (e, onde aplicável, seus proprietários beneficiários) buscou orientação fiscal, 
jurídica ou qualquer outra orientação que considera necessária e tomou providências para arcar com qualquer imposto legalmente 
devido sobre a renda ou os ganhos decorrentes de qualquer produto de investimento oferecido pelo Citi. 
Este Comunicado é para uso único e exclusivo dos destinatários e pode conter informações exclusivas do Citi que não podem ser 
reproduzidas ou circuladas, total ou parcialmente, sem o consentimento prévio do Citi. A maneira de circulação e distribuição pode 
ser restringida por lei ou regulamentação em certos países. As pessoas que vierem a receber este documento deverão conhecer 
e observar tais restrições. O Citi não assume qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito. Qualquer uso, 
reprodução ou divulgação não autorizado deste documento é proibido por lei e pode resultar em processo criminal.
Outras unidades de negócio dentro do Citigroup Inc. e afiliadas do Citigroup Inc. poderão fornecer orientação; fazer recomendações e 
tomar medidas no interesse de seus clientes, ou de suas próprias contas, que poderão diferir das opiniões expressas neste documento. 
Todas as expressões de opinião são atuais na data deste documento, estando sujeitas a alteração sem aviso prévio. O Citigroup Inc. 
não é obrigado a fornecer atualizações ou alterações das informações contidas neste documento. 
As expressões de opinião não pretendem ser uma previsão de eventos futuros, ou uma garantia de resultados no futuro. O desempenho 
passado não é uma garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem ser diferentes.
Embora as informações contidas neste documento tenham sido obtidas de fontes supostamente confiáveis, o Citigroup Inc. e suas 
afiliadas não garantem a precisão ou integralidade dessas informações, não aceitando qualquer responsabilidade por quaisquer 
prejuízos diretos ou indiretos causados por seu uso. Ao longo desta publicação, quando os gráficos indicarem que a fonte da informação 
é um terceiro (ou terceiros), observe que o atribuído (sic) poderá se referir aos dados brutos recebidos dessas partes. Nenhuma 
parte deste material poderá, sem a autorização prévia por escrito do Citigroup Inc, ser copiada, fotocopiada ou duplicada de forma 
alguma, por qualquer meio; ou distribuída a qualquer pessoa que não seja um funcionário, diretor, conselheiro, ou agente autorizado 
do destinatário. 
O Citigroup Inc. poderá atuar como comitente por sua própria conta, ou como agente de outra pessoa, no tocante às operações 
colocadas pelo Citigroup Inc. para os seus clientes, envolvendo as ações mencionadas neste documento ou em futuras edições.
Títulos são afetados por diversos riscos, inclusive flutuações em taxas de juros, risco de crédito e risco de pagamento antecipado. 
Em geral, os preços de valores mobiliários de renda fixa caem na medida em que as taxas de juros em vigor sobem. Títulos estão 
sujeitos a risco de crédito se a queda na classificação de crédito, ou credibilidade, de um emissor fizer com que o preço de um título 
caia. Títulos “high yield” estão sujeitos a outros riscos, tais como aumento no risco de inadimplemento ou na volatilidade por causa da 
redução na qualidade de crédito das emissões. Por fim, títulos podem estar sujeitos ao risco de pagamento antecipado. Quando as 
taxas de juros caem, um emissor pode optar por tomar dinheiro emprestado a uma taxa de juros menor, enquanto liquida seus títulos 
emitidos anteriormente. Como consequência, os títulos subjacentes perderão os pagamentos de juros do investimento e serão forçados 
a reinvestir em um mercado onde as taxas de juros em vigor são menores do que aquelas quando o investimento inicial foi feito.
(MLPs) – Os MLPs poderão registrar volatilidade elevada. Embora não muito voláteis historicamente, em determinados ambientes de 
mercado os Energy Related MLPS poderão registrar volatilidade elevada
Mudanças no Tratamento Regulatório ou Fiscal dos Energy Related MLPS. Caso o IRS altere o tratamento fiscal atual das master limited 
partnerships na Cesta de Energy Related MLPs, sujeitando-as, portanto, a alíquotas de tributação mais elevadas, ou outras autoridades 
regulatórias promulguem regulamentos que afetem negativamente a capacidade de as master limited partnerships gerarem lucro ou 
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distribuírem dividendos para os detentores de ações ordinárias, o retorno sobre as Notes, se houver, poderá ser drasticamente reduzido. 
O investimento em uma cesta de Energy Related MLPs poderá expor o investidor ao risco de concentração devido a concentração 
setorial, geográfica, política ou regulatória. 
Valores mobiliários lastreados em hipoteca (“MBS”), que incluem obrigações hipotecárias garantidas (“CMOs”), também se referem 
a investimentos em hipoteca imobiliária (“REMICs”). Existe a possibilidade de retorno antecipado do principal devido a pagamentos 
antecipados de hipoteca, o que pode reduzir a rentabilidade esperada e resultar em risco de reinvestimento. Em contrapartida, o retorno 
do principal pode ser mais lento do que as premissas de velocidade de pagamento antecipado iniciais, estendendo a vida média do valor 
mobiliário até sua data de vencimento listada (também denominado risco de extensão). 
Adicionalmente, a garantia subjacente que suporta o MBS non-agency pode inadimplir os pagamentos de principal e dos juros. Em 
certos casos, isso poderia fazer com que o fluxo de renda do valor mobiliário caia e resulte na perda do principal. Além disso, um nível 
insuficiente de suporte de crédito pode resultar no rebaixamento da classificação de crédito de um título hipotecário e levar ao aumento 
da probabilidade de perda do principal e ao aumento na volatilidade do preço. Investimentos em MBS subordinado envolvem um risco 
de inadimplemento de crédito maior do que aquele em classes seniores da mesma emissão. O risco de inadimplemento pode ser 
pronunciado nos casos em que o MBS for garantido por, ou evidenciar uma participação em um grupo relativamente pequeno e menos 
diversificado de empréstimos hipotecários subjacentes. 
O MBS também é sensível a alterações nas taxas de juros, o que pode impactar negativamente o valor de mercado do valor mobiliário. 
Durante períodos de alta volatilidade, o MBS pode apresentar níveis de iliquidez e movimentos de preços maiores. A volatilidade 
de preços também pode ocorrer por outros fatores, inclusive, entre outros, pagamentos antecipados, expectativas de pagamentos 
antecipados futuros, preocupações com crédito, desempenho de garantia subjacente e mudanças técnicas no mercado.
Os investimentos alternativos mencionados neste relatório são especulativos e envolvem riscos significativos que podem incluir perdas 
devido a práticas de alavancagem ou outras práticas de investimento especulativo, falta de liquidez, volatilidade de retornos, restrições à 
transferência de participações no fundo, potencial falta de diversificação, ausência de informações sobre valorizações e precificações, 
estruturas fiscais complexas e atrasos em relatórios fiscais, menor regulamentação e taxas maiores do que em fundos mútuos e risco 
do consultor. 
A alocação de ativos não assegura lucro tampouco protege contra perda nos mercados financeiros em declínio. Os índices não são 
gerenciados. Um investidor talvez não consiga investir diretamente em um índice. Eles são mostrados somente para fins ilustrativos e 
não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos do índice não incluem despesas, taxas ou encargos 
de vendas, que podem reduzir o desempenho.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Um investimento internacional envolve um risco maior e maiores possibilidades de recompensas em comparação a investimentos norte-
americanos. Esses riscos incluem incertezas políticas e econômicas de países estrangeiros, além do risco de flutuações cambiais. 
Esses riscos são ampliados em países com mercados emergentes porque eles podem ter governos relativamente instáveis e mercados 
e economia menos estabelecidos. Investir em empresas menores envolve um aumento dos riscos não associados a investimentos em 
empresas mais estabelecidas, tais como risco de negócio, flutuações significativas nos preços das ações e falta de liquidez. 
Os fatores que afetam as commodities em geral, os componentes de índices que incluem contratos futuros de níquel ou cobre, que são 
metais industriais, poderão estar sujeitos a diversos fatores adicionais que são específicos dos metais industriais que podem causar 
volatilidade de preços. Eles incluem mudanças no nível das atividades industriais que usam metais industriais (inclusive, quanto à 
disponibilidade de materiais substitutos, tais como materiais manufaturados ou sintéticos); interrupções na cadeia de suprimentos, 
desde a mineração até o armazenamento, fundição ou refinação; ajustes em estoques; variações nos custos de produção, incluindo 
custos de armazenagem, trabalhistas e de energia; custos associados a compliance regulatório, inclusive regulamentos ambientais; e 
alterações na demanda industrial, do governo e dos consumidores, tanto nos países consumidores individualmente, como no exterior. 
Os componentes de índices concentrados em contratos futuros de produtos agrícolas, incluindo grãos, poderão estar sujeitos a diversos 
fatores adicionais específicos dos produtos agrícolas que podem causar volatilidade de preços. Eles incluem condições climáticas, tais 
como enchentes, seca e temperaturas muito baixas; mudanças em políticas públicas; decisões de plantio; e alterações na demanda por 
produtos agrícolas, tanto por parte dos usuários finais, como na forma de insumos para diversos setores. 
As informações contidas neste documento não pretendem ser uma discussão exaustiva das estratégias ou conceitos aqui mencionados, 
nem uma assessoria fiscal ou jurídica. Os investidores interessados nas estratégias ou conceitos deverão discutir o assunto com seus 
respectivos consultores fiscais, jurídicos ou outros, conforme apropriado. 
A diversificação não garante os lucros, nem protege contra as perdas. Diferentes classes de ativos apresentam riscos diferentes.
O Citi Private Bank é uma unidade de negócio do Citigroup Inc. (“Citigroup”), que oferece a seus clientes acesso a uma ampla gama 
de produtos e serviços disponíveis por meio de afiliadas bancárias e não bancárias do Citigroup. Nem todos os produtos e serviços 
são oferecidos por todas as afiliadas ou estão disponíveis em todas as localidades. Nos EUA, os produtos e serviços de investimentos 
são oferecidos pela Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”), membro da FINRA e SIPC, e também pela Citi Private Advisory, LLC (“Citi 
Advisory”), membro da FINRA e SIPC. As contas da CGMI são administradas pela Pershing LLC, membro da FINRA, NYSE, SIPC. 
O City Advisory atua como distribuidor de determinados produtos de investimento alternativos para os clientes do Citi Private Bank. A 
CGMI, Citi Advisory e Citibank, N.A. são afiliadas sob controle comum do Citigroup.
Fora dos EUA, os produtos e serviços de investimento são oferecidos por outras afiliadas do Citigroup. Os Serviços de Gestão de 
Investimentos (incluindo gestão de portfólio) estão disponíveis por meio da CGMI, Citi Advisory, Citibank, N.A. e outras unidades de 
negócio de consultoria afiliadas. Estas afiliadas do Citigroup, incluindo o Citi Advisory, serão remuneradas pelos respectivos serviços 
de gestão, consultoria, administração, distribuição e colocação eventualmente prestados. 
Citibank, N.A., Hong Kong/Singapore, constituída segundo as leis dos Estados Unidos, com responsabilidade limitada. Em 
Hong Kong, este documento é emitido pelo Citi Private Bank (“CPB”), operando por meio do Citibank N.A., Filial de Hong Kong, que é 
regulamentado pela Autoridade Monetária de Hong Kong. Quaisquer questões relacionadas ao conteúdo deste documento devem ser 
direcionadas para os representantes registrados ou licenciados da entidade acima referida. Em Cingapura, este documento é emitido 
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pelo CPB, operando por meio do Citibank, N.A., Filial de Cingapura, que é regulamentado pela Autoridade Monetária de Cingapura. 
Quaisquer questões relacionadas ao conteúdo deste documento devem ser direcionadas para os representantes registrados ou 
licenciados da entidade acima referida. Na medida em que este documento for fornecido a clientes que são registrados e/ou geridos em 
Hong Kong: Nenhuma outra declaração neste documento deve ser considerada de forma a remover, excluir ou restringir qualquer um 
de seus direitos ou obrigações perante o Citibank segundo as leis e regulamentos aplicáveis. O Citibank, N.A., Filial de Hong Kong, não 
pretende se basear em nenhuma disposição contida neste documento que seja inconsistente com as obrigações dele nos termos do 
Código de Conduta para Pessoas Licenciadas ou Registradas na Securities and Futures Commission, ou que descreva incorretamente 
os serviços efetivos a serem fornecidos a você.
O Citibank N.A. foi constituído nos Estados Unidos da América, e seus principais reguladores são o US Office of the Comptroller of 
Currency e o Federal Reserve, de acordo com as leis dos EUA, as quais diferem das leis da Austrália. O Citibank, N.A. não detém uma 
licença para a prestação de serviços financeiros na Austrália (Australian Financial Services License), de acordo com o Corporations 
Act de 2001, uma vez que goza do benefício de isenção de acordo com a ASIC Class Order CO 03/1101 (reelaborado como ASIC 
Corporations (Repeal and Transitional) Instrument 2016/396 e prorrogado de acordo com o ASIC Corporations (Amendment) Instrument 
2018/807).
No Reino Unido, o Citibank N.A., Agência de Londres (agência registrada sob o número BR001018), Citigroup Centre, Canada Square, 
Canary Wharf, Londres, E14 5LB, é autorizado e regulado pelo Office of the Comptroller of the Currency (USA) e autorizado pela 
Prudential Regulation Authority, sujeito à regulamentação pela Financial Conduct Authority e regulamentação limitada pela Prudential 
Regulation Authority. Disponibilizamos detalhes sobre a extensão de nossa regulamentação pela Prudential Regulation Authority 
mediante solicitação. O número de contato do Citibank N.A., Agência de Londres, é +44 (0)20 7508 8000.
O Citibank Europe plc é regulado pelo Banco Central da Irlanda, e autorizado pelo Banco Central da Irlanda e pela Prudential Regulation 
Authority. Está sujeito à supervisão pelo Banco Central da Irlanda e à regulamentação limitada pela Financial Conduct Authority e pela 
Prudential Regulation Authority. Disponibilizamos detalhes sobre a extensão de nossa autorização e regulamentação pela Prudential 
Regulation Authority e regulamentação pela Financial Conduct Authority mediante solicitação. O Citibank Europe plc, Agência do Reino 
Unido (UK), está registrado como agência no registro de companhias da Inglaterra e do País de Gales sob o número de registro de 
agência BR017844. Seu endereço registrado é Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5LB. Número VAT: GB 
429 6256 29. O Citibank Europe plc está registrado na Irlanda sob o número 132781 e está sediado em 1 North Wall Quay, Dublin 1. 
O Citibank Europe plc é regulado pelo Banco Central da Irlanda. Detido, por fim, pelo Citigroup Inc., Nova York, EUA.
Em Jersey, este documento é comunicado pelo Citibank N.A., Agência de Jersey, com endereço registrado em PO Box 104, 38 
Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB. O Citibank N.A., Agência de Jersey, é regulado pela Jersey Financial Services Commission. O 
Citibank N.A., Agência de Jersey, é participante do Jersey Bank Depositors Compensation Scheme. Esse programa oferece proteção 
para depósitos elegíveis de até £50.000. O valor total máximo de remuneração é limitado a £100.000.000 em qualquer período de 5 
anos. Os detalhes completos do programa e dos grupos bancários cobertos estão disponíveis no website dos Estados de Jersey, www.
gov.je/dcs, ou mediante solicitação.
No Canadá, o Citi Private Bank é uma divisão do Citibank Canada, um banco constituído no Canadá nos termos do Schedule II. Certos 
produtos de investimento são disponibilizados por meio da Citibank Canada Investment Funds Limited (“CCIFL”), uma subsidiária 
integral do Citibank Canada. Os Produtos de Investimento estão sujeitos a risco de investimento, inclusive à possível perda do valor do 
principal investido. Os Produtos de Investimento não são segurados pelo CDIC, FDIC ou regime de seguro de depositários de qualquer 
jurisdição e não são garantidos pelo Citigroup ou por qualquer de suas afiliadas.
A CCIFL não é membro atualmente, tampouco tem a intenção de tornar-se membro, da Mutual Fund Dealers Association of Canada 
(“MFDA”). Consequentemente, os clientes da CCIFL não terão acesso a benefícios de proteção de investidores que de outro modo 
derivariam da associação da CCIFL à MFDA, inclusive a cobertura, nos termos de qualquer plano de proteção de investidores, para os 
clientes dos membros da MFDA.
Este documento é para fins informativos apenas e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer 
valores mobiliários a qualquer pessoa em qualquer jurisdição. 
As informações previstas neste documento podem estar sujeitas a atualização, complementação, revisão, verificação ou aditamento, 
o que pode alterá-las significativamente.
O Citigroup, suas afiliadas e qualquer de seus diretores, conselheiros, funcionários, representantes ou agentes não serão 
responsabilizados por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou imprevistos, inclusive, lucros cessantes, decorrentes 
do uso das informações aqui contidas, inclusive por erros causados por negligência ou por outro modo.
© Copyright 2019, Citigroup Inc. Citi, Citi e o desenho em arco, e outras marcas usadas neste documento são marcas de serviço do 
Citigroup Inc. ou de suas afiliadas usadas e registradas mundialmente.
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De acordo com a revista Professional Wealth 
Management do grupo Financial Times, o Citi 

Private Bank é o ‘Melhor Banco Privado Global’ e o 
‘Melhor Banco Privado em Atendimento a Clientes’.

 
Estamos entusiasmados por termos sido 

reconhecidos por fornecer, à população em geral 
e aos mais abastados, serviços de private banking 

que atravessa todas as fronteiras.

Ou, como costumamos dizer, Private Banking para 
Cidadãos Globais.

A metodologia de cada pesquisa fornecida não foi validada nem verificada pelo Citi Private Bank ou Citigroup, Inc. Entre em contato 
com quem disponibilizou a pesquisa pertinente para obter informações com relação aos critérios e fatores subjacentes utilizados 
na compilação dos dados. Para obter mais informações sobre a data em que um prêmio foi recebido, entre em contato com quem 
disponibilizou a pesquisa pertinente. O recebimento de um prêmio com relação a um produto ou serviço pode representar a experiência 
real de qualquer cliente e não é garantia de desempenho ou sucesso futuro.
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